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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 29 de setembre de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), 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: senyor Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel 
Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i 
Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), 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), Juanjo Puigcorbé i 
Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP), 
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), senyor 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 assisteixen, també, 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. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Manuel Reyes López (PP).  
 
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 juliol de 2016. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació del Ple, la representació de 

la Diputació de Barcelona en la Comissió Permanent del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, del Decret 

judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que declara finalitzat, per 
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desistiment de la part actora, el procediment núm. 112/2015, interposat per la 
senyora XXX contra l’acte desestimatori d’una petició d’impartir classes de català 
de manera exclusiva a l’Escola de la Dona. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 

Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
procediment 309/2013, que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat per 
la representació de Cedinsa Eix Transversal, concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, contra la  Sentència dictada el 5 de març de 2013, pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 
529/2011, que revoca parcialment la Sentència apel·lada, únicament en allò que 
fa referència a la imposició de costes processals a Cedinsa, i desestima la resta  
del recurs.  

 
5. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació el Ple, de la Sentència, 

favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
433/2015, que estima el recurs contenciós administratiu, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra la resolució de data 23 de juny de 2015, dictada per 
la Gerència de l’Institut Municipal d’Hisenda, per la qual es desestimava la 
suspensió de l’execució de la liquidació, del preu públic pels serveis de recollida 
de residus comercials i industrials assimilables a municipals, corresponents al 
segon trimestre de l’any 2013, de les instal·lacions situades a la Rambla de 
Catalunya, 126 de Barcelona. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6858/2016, de data 8 de juliol, 

pel qual s’acorda exercir accions civils contra el senyor XXX arrendatari dels locals 
situats al carrer XXX núm. X, XXX de Barcelona, en reclamació de la quantitat de 
239,65 euros, en concepte de rebut de lloguer del mes d’agost de 2015, que està 
pendent de pagament.  

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7638/2016, de data 27 de juliol, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2016-E, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, per la qual 
es va declarar la inadmissió de la reclamació prèvia presentada en el procés 
selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un lloc de treball d’informador-guaita. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7560/2016, de data 26 de juliol, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016-A, procediment 
ordinari, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de la Presidència 
de data 23 de març de 2016, que desestimava el requeriment previ formulat contra 
el Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015, pel qual es va 
aprovar definitivament la revocació total de la subvenció, atorgada al referit 
Ajuntament, per a l’execució de l’operació ”Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc 
Central” en el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013. 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7557/2016, de data 22 de juliol, 
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra les resolucions 
de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 14 
d’abril de 2016 i 4 de juliol de 2016, recaigudes en l’expedient de devolució 
d’ingressos indeguts en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social, amb motiu 
d’una adscripció errònia de la Sra. XXX a aquest règim, promoguda per aquesta 
corporació. 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#Dibaracons. 

 
Servei de Contractació 
 
11. Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació del Ple, el contracte relatiu 

al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, adjudicat 
per Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, per incorporar un vigilant 
més a l’horari d’hivern i d’estiu en el Lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés 
del Palau Güell i annex): adjudicat a l’empresa PROTECCIÓN DE 
PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. XXX. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple, la reserva social de 

contractació per a l’exercici 2017 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors 
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
13. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació 

de la Presidència, una subvenció per import de cent dos mil cent setanta-set euros 
amb noranta-quatre cèntims (102.177,94 €), a l'Ajuntament de Caldes de Montbui 
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
14. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de disset mil cinc-cents 
setanta-quatre euros amb setanta cèntims (17.574,70 €), a l'Ajuntament de 
Castellar del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
15. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la 

Presidència, una subvenció per import de dos-cents trenta-un mil quatre-cents deu 
euros amb quatre cèntims (231.410,04 €), a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016. 
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16. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de dos-cents setanta-cinc 
mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb quinze cèntims (275.258,15 €), a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
17. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de cent tretze mil quatre-
cents trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims (113.439,64 €), a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
18. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per 

delegació de la Presidència, una subvenció per import de cent setze mil set-cents 
quaranta-sis euros amb dinou cèntims (116.746,19 €), a l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
Caixa de Crèdit 
 
19. ARENYS DE MUNT.- Dictàmens pels quals es proposa, per delegació de la 

Presidència, modificar la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc 
mil euros 175.000 €) atorgat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb la finalitat de 
finançar l’actuació local “Urb. Riera/Rbla. Sant Martí” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, amb la finalitat de destinar cent sis mil euros (106.000 €) al 
fiançament de l’actuació “Inversions en equipaments municipals”, dinou mil euros 
(19.000 €) al finançament de l’actuació “Inversions en enllumenat públic” i 
cinquanta mil euros (50.000 €) per al fiançament de l’actuació “Inversions a la via 
pública”, mantenint les condicions inicials. 

 
20. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació 

de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint mil cinc-cents euros 
(120.500 €), per a finançar l’actuació local “Obra urbanització riera”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació 

de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-quatre mil euros (34.000 €), 
per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicles”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats 

 
22. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació 

de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil cinc-cents euros (20.500€) 
per a finançar l’actuació local “Instal·lacions tècniques en equipaments i 
maquinària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
23. BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-dos mil cinc-cents euros 
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(72.500 €), per a finançar l’actuació local “Obres 2016, asfaltar carrers i 
arranjament riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
24. BALSARENY.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil euros (18.000 €), per a 
finançar l’actuació local “Adquisició bens mobles 2016, senyals i mobiliari”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
25. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil vuit-cents setanta-tres 
euros amb quaranta-vuit cèntims (38.873,48 €), per a finançar l’actuació local 
“Adquisició de camionet i cabina”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
26. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent dos mil euros (102.000 €), per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
27. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-nou mil quaranta-tres euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (69.043,84 €), per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2016. Béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
28. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinc mil euros (105.000 €), per a 
finançar l’actuació local “Inversions enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
29. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-quatre mil tres-cents trenta euros 
amb seixanta cèntims (34.330,60 €), per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
safareigs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
30. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents seixanta-nou 
euros amb quaranta cèntims (35.669,40 €), per a finançar l’actuació local “Pla 
accessibilitat via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
31. LLIÇÀ D'AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), 
per a finançar l’actuació local “Camp futbol-7 i reforma pavelló”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
32. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), 
per a finançar l’actuació local “Cobrir pista exterior poliesportiu”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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33. MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 
Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €),  
per a finançar l’actuació local “Reforma i ampliació comissaria de policia”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
34. NAVÀS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), 
per a finançar l’actuació local “Adquisició terrenys CEIP Sant Jordi”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
35. EL PAPIOL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), 
per a finançar l’actuació local “Expropiació C. Ignasi Iglesias”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
36. SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-set mil 
cinc-cents noranta euros amb vint cèntims (67.590,20 €), per a finançar l’actuació 
local “Redacció i direcció estudi endegament canal”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
37. SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cent un mil euros 
(101.000 €), per a finançar l’actuació local “Adquisició màquina escombradora”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
38. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-
tres mil nou euros amb cinquanta set cèntims (73.009,57 €), per a finançar 
l’actuació local “Aules 1a. planta al centre cultural. Instal·lacions”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
39. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import setanta 
mil set euros amb seixanta-nou cèntims (70.007,69 €), per a finançar l’actuació 
local “Camerinos i aules PB Centre Cultural. Construcció”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
40. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import quinze 
mil euros (15.000 €), per a finançar l’actuació local “Soterrament de contenidors”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
41. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa la 

concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil 
nou-cents vuitanta-dos euros amb setanta-quatre cèntims (16.982,74 €), per a 
finançar l’actuació local “Modificació projecte urbanització torrent Torres”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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42. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 
Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta mil set-cents nou euros amb 
noranta-tres cèntims (80.709,93 €), per a finançar l’actuació local “Reparació 
asfalt”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
43. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-tres mil cinc-cents setanta-
dos euros amb quaranta-tres cèntims (53.572,43 €), per a finançar l’actuació local 
“Obres millora xarxa aigües”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
44. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil euros (10.000,00 €), per a 
finançar l’actuació local “Adquisició béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 
45. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil set-cents disset euros amb 
seixanta-quatre cèntims (30.717,64 €), per a finançar l’actuació local “Caldera 
biomassa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
FEDER 
 
46. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló del Conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de 
subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
47. Dictamen pel qual es proposa convalidar i autoritzar, per delegació de la 

Presidència, l’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor de la 
Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
48. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, amb l’objecte d’establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de 
l’Alt Penedès.  

 
49. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat amb l’objecte d’establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Baix Llobregat.  
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50. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Berguedà. 

 
51. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme amb l’objecte d’establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Maresme. 

 
52. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Garraf.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
53. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars, en els municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs 
escolar 2016-2017. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
54. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el conveni 

tipus de col·laboració per a la prestació del servei de lectura mitjançant bibliobús, 
que actualitza les directrius generals d’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació d’aquest servei. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
55. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’any 2016. 

 
56. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

revocació inicial d’ajuts en el marc de la convocatòria de subvencions a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de la Gerència de Serveis d’Educació, 
corresponents a l’any 2015. 
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57. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
liquidació definitiva i el tancament derivat dels ajuts consistents en el fons de 
prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 
5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
58. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

liquidació definitiva i el tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de 
prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el 
marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
59. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

Autopistas Concesionaria Española, S.A. en resolució de l’expedient núm. 
2016/3102. 

 
60. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 

XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/3324. 
 

61. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en resolució de l’expedient núm. 2016/4804. 

 
62. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 

bicicletes, a la carretera BV-1604, a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en 
resolució de l’expedient 2016/5211. 

 
63. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Multimarques del Berguedà, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2016/5213. 

 
64. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització  de realització d’una 

rompuda, a la carretera B-423, a favor de la empresa Enginyeria Agro-forestal 
Garriga, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/5960. 

 
65. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de rompuda de 

terreny i obertura de camí a la carretera C-1411z a favor del Sr. XXX, en resolució 
de l’expedient núm. 2016/6928. 

 
Convenis de col·laboració 
 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un nou conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Agrupació de 
Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (AMTU), als efectes de la realització d’uns estudis de viabilitat i millora 
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del transport públic (Anys 2016-2017) i deixar sense efecte el conveni formalitzat 
amb l’AMTU en data 15 de gener de 2015, per a la realització d’uns estudis de 
mobilitat i transport públic (Anys 2014-2017). 

 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb els ajuntaments d’Olèrdola i de 
Vilafranca del Penedès, referent a les obres del “Projecte constructiu d’un camí de 
vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. 
T.M. Olèrdola i Vilafranca del Penedès”, a executar per la Diputació. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
68. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el canvi 

de beneficiari, per defunció del titular, de la subvenció atorgada l’any 2015 al Sr. 
Joan de Figarolas Nuri en la línia d’explotacions forestals, per import de mil 
quatre-cents vuitanta-nou euros amb cinc cèntims (1.489,05 €), a favor de la Sra. 
Francisca Bosch Casanovas.  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal i Incendis Forestals 
 
69. Dictamen pel qual es proposa convalidar, per delegació de la Presidència, 

l’aprovació del Programa Anual 2016 amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de cent vint 
mil euros (120.000 €). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
70. Dictamen pel qual es proposa la desestimació, per delegació de la Presidència, 

del recurs de reposició interposat contra l’acord, adoptat per la Junta de Govern 
en sessió de 9 de juny de 2016, que exclou la sol·licitud de subvenció de la entitat 
Violeta, en la convocatòria de subvencions 2016. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016.-  Per la 
Sra. Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de juliol de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació del Ple, la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Permanent del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 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 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. 
 
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.  
 
Efectuats els nomenaments de representants en els diferents ens, es considera oportú 
fer un canvi en el Consorci per al Tractament dels Residus Urbans del Maresme. 
 
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), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
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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.- Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en a la Comissió 
Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, en el sentit que es detalla a continuació: 
 

1- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio , 
com a representant de la Diputació de Barcelona, en la Comissió Permanent del 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 
 
2.- Nomenar la Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà per substituir el Sr. Guiteras en la 
Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme. 
 
3.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona al Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, queda de la següent 
manera: 

 
Primer.- Els vuit vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta 
General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 
dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 
d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 
135/14 i 152/14, respectivament), són: 
 

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
3. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
4. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
5. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
6. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
7. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
8. Il·lm. Sr. Miguel González i Monforte 

 
Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Permanent del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, i que 
han de formar part de la Junta General, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 
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que fou rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament), són: 

 

1. Il·lma. Sra. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
3. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 

 

SEGON.- 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. 
 

TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectats pels 
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 

 

3.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que declara finalitzat, per 
desistiment de la part actora, el procediment núm. 112/2015, interposat per la 
senyora XXX contra l’acte desestimatori d’una petició d’impartir classes de 
català de manera exclusiva a l’Escola de la Dona.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del contingut del present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 8 d’octubre de 2015, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 9 de setembre de 2015, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, en el procediment núm. 112/2015, interposat per la senyora XXX contra 
l’acte desestimatori d’una petició d’impartir classes de català de manera exclusiva a 
l’Escola de la Dona. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
28 de juny de 2016, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència del 
desistiment de la part actora. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Vist l'apartat 3.4.b)  de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que declara finalitzat, per desistiment 
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de la part actora, el procediment núm. 112/2015, interposat per la senyora XXX contra 
l’acte desestimatori d’una petició d’impartir classes de català de manera exclusiva a  
l’Escola de la Dona. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 
Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
procediment 309/2013, que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat 
per la representació de Cedinsa Eix Transversal, concessionària de la 
Generalitat de Catalunya, contra la  Sentència dictada el 5 de març de 2013, pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 
529/2011, que revoca parcialment la Sentència apel·lada, únicament en allò que 
fa referència a la imposició de costes processals a Cedinsa, i desestima la resta  
del recurs.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
resta assabentada del contingut del present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una Sentència en el 
procediment núm. 309/2013, que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat 
per la representació de Cedinsa Eix Transversal, concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, S.A. contra la Sentència dictada el 5 de març de 2013, pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 529/2011-D, 
i revoca parcialment la Sentència apel·lada, únicament en allò que fa referència a la 
imposició de costes processals a Cedinsa, i desestima el recurs en la resta. 
  
Vist que, d’acord amb els fonaments de Dret de la referida sentència, la Diputació de 
Barcelona és competent per a sotmetre a prèvia llicència l’ús intensiu que afecti les 
carreteres de la seva titularitat; que, d’altra banda, també pot imposar una fiança per a 
respondre dels danys que es puguin ocasionar en el seu domini públic viari. 
 
Vist que, no obstant, la sentència revoca la condemna en costes acordada en 
instància, perquè l’actora podia discrepar legítimament de la resolució recorreguda i 
perquè en el moment de recórrer no estava vigent el criteri objectiu o de venciment, 
sinó el subjectiu, per mala fe o temeritat.   
 
Vist l'apartat 3.4.b)  de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús 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 
orgànic, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment núm. 309/2013, que estima 
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parcialment el recurs d’apel·lació interposat per la representació de Cedinsa Eix 
Transversal, concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. contra la Sentència 
dictada el 5 de març de 2013, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
en el recurs ordinari núm. 529/2011-D, i revoca parcialment la Sentència apel·lada, 
únicament en allò que fa referència a la imposició de costes processals a Cedinsa, i 
desestima el recurs en la resta. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns.” 

 

5.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació el Ple, de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 433/2015, que estima el recurs contenciós administratiu, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra la resolució de data 23 de juny de 2015, dictada 
per la Gerència de l’Institut Municipal d’Hisenda, per la qual es desestimava la 
suspensió de l’execució de la liquidació, del preu públic pels serveis de recollida 
de residus comercials i industrials assimilables a municipals, corresponents al 
segon trimestre de l’any 2013, de les instal·lacions situades a la Rambla de 
Catalunya, 126 de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, resta assabentada del contingut del present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 433/2015 que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució de data 23 de juny de 
2015, dictada pel Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, per la qual es desestimava 
la suspensió de l’execució de la liquidació relativa al preu públic pels serveis de 
recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, corresponents al 
segon trimestre de l’any 2013, de les instal·lacions situades a la Rambla de Catalunya, 
126 de Barcelona, formulada per la corporació. 
 

En la sentència es determina que, d’acord amb l’article 173.2. del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, de 5 de març de 2004, la Diputació de Barcelona pot sol·licitar la 
suspensió d’un deute tributari sense la necessitat d’aportar cap tipus de garantia sobre 
el deute liquidat amb la qual cosa la denegació de la suspensió efectuada per 
l’Ajuntament de Barcelona no és ajustada a dret. 
 

Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 

En ús 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. 9 de 
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 433/2015 que estima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució de data 23 de 
juny de 2015, dictada pel Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, per la qual es 
desestima la suspensió de l’execució de la liquidació, en concret de preu públic pels 
serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, 
corresponents al segon trimestre de l’any 2013, de les instal·lacions situades en la 
Rambla de Catalunya, 126 de Barcelona, formulada per la corporació. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona als efectes legals oportuns.” 

 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6858/2016, de data 8 de juliol, 
pel qual s’acorda exercir accions civils contra el senyor XXX arrendatari dels 
locals situats al carrer XXX núm. X, XXX de Barcelona, en reclamació de la 
quantitat de 239,65 euros, en concepte de rebut de lloguer del mes d’agost de 
2015, que està pendent de pagament.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona es copropietària juntament amb els hereus de la senyora 
XXX, dels locals situats al carrer XXX núm. X, XXX de Barcelona, actualment 
arrendats al senyor XXX, que els explota com a locals de negoci. 
 
Mitjançant Acord adoptat en data 9 de novembre de 2015 pel diputat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, es va aprovar la resolució del 
contracte d’arrendament dels esmentats locals per renúncia unilateral de la part 
arrendatària i es va reclamar la quantitat de 239,65€ (DOS-CENTS TRENTA-NOU 
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) en concepte del rebut de lloguer del mes 
d’agost 2015, que esta pendent de pagament. 
   
Tenint en compte que des de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària s’ha reclamat 
reiteradament el pagament de la renda esmentada, sense que, a data d’avui, aquesta 
hagi estat abonada, escau iniciar el procediment judicial que correspongui en 
reclamació de pagament d’aquest import. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau interposar recurs 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable en exercir les 
accions civils que corresponguin, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- EXERCIR accions civils contra el senyor XXX, arrendatari dels locals situats 
al carrer XXX núm. X, XXX de Barcelona, en reclamació de la quantitat de 239,65€ 
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS), en concepte 
del rebut de lloguer del mes d’agost 2015, que esta pendent de pagament. 

  
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i 
d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci 
càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en aquest procediment i 
en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 

 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7638/2016, de data 27 de 
juliol, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2016-E, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, per la qual es va declarar la inadmissió de la reclamació prèvia 
presentada en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un lloc de treball 
d’informador-guaita.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2016-E, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de data 8 
de gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació prèvia presentada per 
la senyora X en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un lloc d’informador-
guaita. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2016-E, procediment 
abreujat, interposat interposat per la senyora XXX contra la resolució del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de data 8 
de gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació prèvia presentada per 
la senyora X en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un lloc d’informador-
guaita. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
11 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 

 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7560/2016, de data 26 de 
juliol, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016-A, 
procediment ordinari, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de 
la Presidència de data 23 de març de 2016, que desestimava el requeriment previ 
formulat contra el Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015, pel 
qual es va aprovar definitivament la revocació total de la subvenció, atorgada al 
referit Ajuntament, per a l’execució de l’operació ”Edifici 1 de l’Espai Motor del 
Parc Central” en el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016-A, 
procediment ordinari, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de la 
Presidència de data 23 de març de 2016, que desestimava el requeriment previ 
formulat contra el Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015, que va 
aprovar definitivament la revocació total de la subvenció atorgada per a l’operació 
“Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central–Parc Tecnològic de la Catalunya Central” 
en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2007-2013, Eix 1 per l’àmbit 
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territorial de la Diputació de Barcelona i va requerir el reintegrament de la bestreta 
avançada. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
del que disposa l’article 54.3 el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat pel RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016-A, procediment 
ordinari, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de la Presidència 
de data 23 de març de 2016, que desestimava el requeriment previ formulat contra el 
Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015, que va aprovar 
definitivament la revocació total de la subvenció atorgada per a l’operació “Edifici 1 
de l’Espai Motor del Parc Central –Parc Tecnològic de la Catalunya Central” en el 
marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya, 2007-2013, Eix 1 per l ‘àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona i va requerir el reintegrament de la bestreta 
avançada. 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7557/2016, de data 22 de 
juliol, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra les 
resolucions de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
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Social de 14 d’abril de 2016 i 4 de juliol de 2016, recaigudes en l’expedient de 
devolució d’ingressos indeguts en concepte de cotitzacions a la Seguretat 
Social, amb motiu d’una adscripció errònia de la Sra. XXX a aquest règim, 
promoguda per aquesta corporació.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“La senyora XXX, funcionària de carrera del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, va ser adscrita en comissió de serveis a la Diputació de 
Barcelona el dia 19 de setembre de 2011. En la data d’inici d’aquesta comissió de 
serveis aquesta corporació desconeixia el fet que la senyora Serra pertanyés al règim 
de la Mutualitat General de Funcionaris Civil de l’Estat, en endavant MUFACE, motiu 
pel qual va ser donada d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, en endavant 
RGSS. 
 
Amb motiu d’una revisió dels diferents empleats adscrits en comissió de serveis a 
aquesta corporació provinents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, es constatà la inadequació de la integració de la senyora X en el RGSS en 
lloc de la MUFACE, motiu pel qual s’inicia el procediment d’adequació, consistent en 
donar-se d’alta a l’esmentada mutualitat amb efectes de la seva primera adscripció en 
comissió de serveis i donar-la de baixa amb els mateixos efectes de la RGSS. 
 
És per aquest motiu que, a requeriment de la corporació, la senyora X regularitzà la 
seva situació i el 2 de març de 2016 es dóna d’alta a MUFACE, que la reconeix amb 
efectes de 19 de setembre de 2011. 
 
Des d’aquest moment la corporació inicia els tràmits davant la MUFACE i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, en endavant TGSS, per regularitzar la situació de la 
senyora X, tant pel que fa a l’alta indeguda feta com a la cotització ingressada per 
l’anterior motiu, i és en aquest sentit, que es sol·licita a la TGSS l’anul·lació de l’alta de 
19 de setembre de 2011 en el RGSS.   
 
En data 25 d’abril de 2016 va tenir entrada al Registre de la Diputació de Barcelona la 
Resolució de la TGSS núm. 08/07 de data 14 d’abril de 2016 que desestimava aquesta 
sol·licitud; no obstant lo qual, l’entitat gestora en la mateixa resolució acordava tramitar 
la baixa en el RGSS de la senyora X amb efectes de 2 de març de 2016. Contra 
aquesta Resolució en data 24 de maig de 2016, la corporació interposà recurs 
d’alçada.  
 
En data 7 de juliol de 2016 va tenir entrada en el Registre de la Diputació de Barcelona 
una Resolució de la Direcció Provincial de Barcelona de la TGSS de data de sortida 4 
de juliol de 2016 desestimant el nostre recurs d’alçada i donant per finalitzada la via 
administrativa. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels seus interessos 
corporatius. 
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Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial 
decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra les resolucions de la 
Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 14 d’abril de 
2016 i 4 de juliol de 2016, recaigudes a l’expedient Simad núm. 08/104/2016/0031/0 en 
relació a la sol·licitud d’anul·lació de l’alta de 19 de setembre de 2011 al règim general 
de la seguretat social de la senyora XXX promoguda per aquesta corporació. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del 
poder judicial, es faci càrrec de la defensa i representació judicial, de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 
aprovar la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #Dibaracons.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través del seu canal d’Instagram organitza un 
concurs fotogràfic anomenat #Dibaracons, en el qual podran participar tots els usuaris 
majors d'edat residents a Espanya amb perfil personal a aquesta xarxa social. 
  
2. L’objectiu del concurs és donar a conèixer nous indrets no tan coneguts de la 
demarcació de Barcelona i fomentar la interacció i participació dels usuaris amb les 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona.  
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3. El concurs fotogràfic #Dibaracons tindrà una durada des del dia 30 de setembre 
de 2016 a les 9 hores i fins el dia 30 d’octubre de 2016 a les 24 hores.  
 
4. Tot i que aquest acte no comporta directament despesa econòmica, si que té un 
contingut econòmic com a subvenció en espècie.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS, per tant si hi ha sol·licitud és aplicable aquesta llei.  
 
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), segons el qual la 
competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidenta. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidenta, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #Dibaracons, el text literal del qual és el següent: 
 

“Concurs fotogràfic: #Dibaracons 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza #DIBAracons, un concurs fotogràfic a través 
del seu canal d'Instagram: www.instagram.com/dibacat 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a realitzar fotografies d’aquells 
racons que més els agradin del seu municipi, amb l’objectiu de donar a conèixer 
nous indrets no tant coneguts de la demarcació de Barcelona, i de fomentar la 
interacció i participació dels usuaris amb les xarxes socials de la Diputació.  
 
Segon. Organització 
 
El concurs #DIBAracons està organitzat per la Diputació de Barcelona. Les bases 
es publicaran a la plataforma de concurs habilitada a la pàgina de Facebook de la 
Diputació: www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona (EasyPromos). 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 

http://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona
http://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona
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1. Ser major d’edat i residents a Espanya. 
2. Seguir els canals de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/dibacat i 

http://www.instagram/bcnmoltmes. 
3. Compartir imatges de fotografies d’aquells racons que més els agradin del seu 

municipi. Les fotografies poden ser detalls, carrers, vistes, etc. relacionades amb un 
municipi de la demarcació de Barcelona.  

4. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el jurat 
pugui veure les imatges. 

5. Els participants han de garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de 
les fotografies, que les fotografies estan lliure de qualsevol mena de càrrega, 
gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la 
captació, publicació i reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n 
aparèixer a les fotografies.  

6. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin. 
7. Les fotografies han d’estar etiquetades amb #Dibaracons i #BCNmoltmes. 

 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions 
d’Instagram, que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/. 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença el 30 de setembre a les 9 h del matí i s’acaba el 30 d'octubre a 
les 24 h. Només es podran penjar les fotografies en els perfils o plataforma en 
aquest període. El fet de presentar una fotografia a concurs té els efectes de 
sol·licitud prèvia a aquesta convocatòria.  
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que 
consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o 
abús del concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir 
en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent 
de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l'intent de 
registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos 
o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de 
posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable 
de la plataforma d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. 
Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció 
legal que pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que 
puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
El jurat estarà composat per la Cap de la Unitat d’Imatge Corporativa i Estratègia de 
Marca de la Diputació de Barcelona, els responsables de xarxes socials del Gabinet 
de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona i un fotògraf independent. 

http://instagram.com/legal/terms/
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El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, que resoldrà sobre la concessió de premis amb estricta subjecció al 
veredicte del Jurat. 
 
L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o 
eventualitat no prevista en aquestes bases. 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la 
imatge. Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquest 
no serà un criteri de valoració. 
 
Setè. Premis, procediments d’acceptació i lliurament 
 
1. Premis  
 
Els premis i l’ordre en el lliurament dels premis serà el següent: 
  

- 5 premis de 2 entrades per visitar el Palau Güell amb audioguia 
- 5 premis de 2 entrades per visitar el Museu Marítim de Barcelona 
- 5 premis de 2 entrades per visitar el Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona 
- 4 premis del llibre «El Palau Güell: Una obra mestra d'Antoni Gaudí» 
- 2 premis de la col·lecció de llibres «Palau Güell a fons» 
- 2 premis del llibre «Lola Anglada: Memòries 1892-1984» 
- 2 premis del llibre «Parcs naturals pas a pas: Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona» 
 
Entre el 2 i el 9 de novembre el Jurat seleccionarà les 25 imatges guanyadores i el 
dia 11 de novembre la Diputació de Barcelona deixarà un missatge en cadascuna 
de les fotografies perquè els seus autors es posin en contacte amb l’Organització. 
 
2. Procediment d’acceptació 
 
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització en un període 
de 72h a través d’un correu electrònic a xarxessocials@diba.cat en el qual 
confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom d’usuari 
d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran la 
imatge original que ha resultat guanyadora. Una vegada acceptat el premi, la 
Diputació de Barcelona trametrà la informació del contacte perquè els faci arribar el 
premi. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si 
no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir 
del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi 
quedat classificada a continuació. 
 
3. Lliurament dels premis 
 

mailto:mercatsbcn@mercatsbcn.cat
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Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a 
Instagram, Facebook i Twitter de la Diputació. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació 
necessària perquè els pugui fer efectiu el premi. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al 
fitxer de Promoció i difusió de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per 
gestionar aquest concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa 
d’informació, publicitat, publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i 
autenticitat de la seva informació personal. 
 
El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació 
sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al 
Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 
Barcelona. 
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la 
promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció ni hi són 
associades. 
 
Desè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors en 
Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les 
xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels 
possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o 
dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis 
de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la 
utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en 
particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin 
deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Onzè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les imatges realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
http://instagram.com/legal/terms/). Un cop s’acceptin el premi, els guanyadors 
cediran a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de les imatges i, en 

http://instagram.com/legal/terms/
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concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de 
qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, 
audiovisuals, mitjans publicitaris, internet i xarxes socials per usos no comercials. 
En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.  
 
Dotzè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en 
la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació per que fa a la resolució de 
qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en 
el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com 
a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del 
compliment de qualsevol obligació contreta amb ell. 
 
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament 
d’aquesta promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada si fos 
necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del 
concurs i, si s’escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap 
canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres. 
 
Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. 
Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les 
presents bases, seran competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la 
Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a 
Instagram, a Facebook i a la web de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/.” 
 
Servei de Contractació 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació del Ple, el contracte 
relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 
lots, adjudicat per Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, per 
incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern i d’estiu en el Lot 1 (Vigilància, 
protecció i control d’accés del Palau Güell i annex): adjudicat a l’empresa 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en 
sessió de data 23 de setembre de 2015, es van adjudicar els lots 1 i 6 de la 
contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
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en 10 lots a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (CIF A-61486981), 
mitjançant procediment obert amb un criteri d’adjudicació, per un import biennal, pel 
que respecta concretament al Lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex) de: 

 
- Vigilàncies periòdiques: 383.685,75 €, IVA exclòs, més 80.574,01 € en 

concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 464.259,76 €, IVA inclòs.  
 
- Vigilància puntual: 11,50 €, IVA exclòs, més 2,42 € en concepte de 21% 

d’IVA, que fa un total de 13,92 €, IVA inclòs.  
 
I que, en data 26 d’octubre de 2015, es va formalitzar el corresponent contracte, amb 
efectes d’1 de novembre de 2015 fins al 31 d’octubre de 2017.  
 
Ates que per dictamen de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 25 de febrer 
de 2016, es va aprovar una modificació de l’esmentada contractació, amb efectes 16 
de març de 2016, amb la finalitat d’ampliar les tasques a realitzar pels vigilants i 
incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern en el Lot 1 (Vigilància, protecció i control 
d’accés del Palau Güell i annex), el que va suposar un augment en el preu del 
contracte de 16.452,71 €, més 3.455,06 € en concepte de 21% d’IVA, i que es va 
formalitzar mitjançant contracte de data 1 d’abril de 2016. 
 
Atès que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, mitjançant informe de data 29 de 
juny de 2016, sol·licita una nova modificació del contracte, en el sentit incorporar un 
vigilant més a l’horari d’hivern i d’estiu, per inspeccionar la paqueteria i equipatge de 
visitants mitjançant equip de raig X i arc detector de metalls, i la justifica de la següent 
manera: 
 

“.../... 
 
Un cop aprovada la modificació s’ha vist que la incorporació d’un nou vigilant per 
inspeccionar la paqueteria i l’equipatge dels visitants mitjançant equip de raig X i arc 
detector de metalls no és suficient. És necessari la incorporació d’un nou vigilant 
per donar-lo suport. 
 
La prestació del servei prevista a la clàusula segona.1.lot 1) del plec de 
prescripcions tècniques del contracte amb la modificació que es proposa queda de 
la manera següent: 
 
...../.... 
 

“a) Servei d’1 vigilant de seguretat sense arma les 24 hores i 365 dies. 
 
b) Servei de dimarts a diumenge i dilluns festius, en el següent horari: 

 
o Horari d’hivern: 3 vigilants de seguretat sense arma de l’1 de novembre 

al 31 de març, de 10:00 h. a 17:30 h., horari continu. 
o Horari d’estiu: 3 vigilants de seguretat sense arma de l’1 d’abril al 31 

d’octubre, de 10:00 h. a 20:00 h. horari continu. 
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o Dies de tancament i que no es realitzarà servei: tots els dilluns no 
festius; 25 i 26 de desembre; 1 de gener i la tercera setmana sencera de 
gener.  

o Obertura extraordinària: dia de portes obertes, dia dels museus”. 
 

La justificació legal i l’import de les modificacions és la que s’estableix a 
continuació:  
 
En relació a la incorporació d’un nou vigilant.  
 
La clàusula 1.20) del plec de clàusules administratives particulars regula la 
modificació del contracte. Aquesta clàusula disposa el següent:  
 
“El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i 
en la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 
del dit text legal. 
 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en 
l’expedient, d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es requereixi 
variar l’horari de la vigilància en els recintes i edificis objecte del contracte i comporti 
incrementar o reduir el nombre d’hores de prestació del servei .  
 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a reduir o ampliar, pel 
preu hora de prestació del servei de la vigilància periòdica. 
 
El preu hora de prestació del servei de la vigilància periòdica es calcularà dividint el 
preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part fixa pel nombre d’hores de 
prestació del servei previstos a la clàusula segona, apartat 1 del Plec de Prescripcions 
Tècniques 
 
Com a conseqüència de l’anterior es podrà incrementar o minorar el contracte en un 
màxim del 20% del pressupost màxim de licitació previst per a la vigència inicial IVA 
exclòs. 
 
Els canvis d’horari en la prestació del servei, sempre i quan no comporti increment o 
reducció d’hores, no es tramitaran com modificacions contractuals.” 
 
El preu hora, resultant de dividir l’import de 383.685,75 € Iva exclòs ofertat per 
Protección de Patrimonios, SA per a les vigilàncies periòdiques entre les 26.775 
hores previstes en  la clàusula segona.1.lot 1) del plec de prescripcions tècniques, 
és de 14,33 €, IVA exclòs, més 3,01 €, en concepte de 21% d’IVA.  
 
Les hores d’ampliació del contracte per donar suport en l’atenció  dels nous equips 
de radioscòpia és de 2.780 hores per al període de l’1 de novembre del 2016 al 31 
d’octubre de 2017. 
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Aquesta modificació comporta un increment de trenta-nou mil vuit-cents trenta-set 
euros amb quaranta cèntims (39.837,40 €), IVA exclòs, més vuit mil tres-cents 
seixanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims (8.365,85 €), en concepte de 21% 
d’IVA. Aquest import de modificació més l’import de modificació aprovat per acord 
de Junta de Govern número 57/16 és inferior al 20% del pressupost màxim de 
licitació previst per la vigència inicial, IVA exclòs. 
                                                                                                                               
.../...” 

 
Atès que el legal representant de l’empresa contractista, per escrit de data 27 d’abril 
de 2016, ha donat la seva conformitat a la modificació proposada. 
  
Atès que, tal com consta a l’informe abans parcialment transcrit, l’import total de la 
despesa generada per la modificació de referència, de 48.203,25 € (IVA inclòs), 
s’haurà d’aplicar de la següent manera: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2016 8.033,88 € 10030 33310 22701 

2017 40.169,37 € 10030 333 227 

 
Atès que, en afectar la despesa a dos exercicis pressupostaris, és d’aplicació el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, amb la condició suspensiva 
que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficients en els 
pressupostos esmentats. 
 
Atès que la modificació proposada es troba dins dels supòsits previstos a la clàusula 
1.20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació 
(PCAP) i que la quantitat resultant de sumar al seu import el de la modificació anterior 
no supera el màxim fixat a aquests efectes. 
 
Atès que, en haver donat el legal representant de l‘empresa contractista la seva 
conformitat a la modificació proposada, es dóna per realitzat el tràmit d’audiència 
establert a l’article 211.1 del TRLCSP. 
 
Atès que, de conformitat amb l’establert a l’article 99.3 del TRLCSP, s’escau 
ampliar la garantia definitiva en la quantitat de 1.991,87 €, resultat d’aplicar el 5% 
sobre 39.837,40 € que és l’import de la modificació, IVA exclòs. 
 
Atès que d’acord amb l’article 219 del TRLCSP, en relació amb el 156 del mateix text, 
les modificacions dels contractes s’han de formalitzar en document administratiu. 
 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
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ACORDS 

 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes d’1 de novembre de 2016, el contracte formalitzat 
amb l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (NIF A-61486981) en data 26 
d’octubre de 2015, relatiu a la contractació del Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots (LOT 1: Vigilància, protecció i control d’accés del Palau 
Güell i annex), en el sentit d’Incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern i d’estiu, el 
que suposa un increment en el preu del contracte de 39.837,40 €, més 8.365,85 € en 
concepte de 21% d’IVA, d’acord amb l’informe del cap del Gabinet de Prevenció i 
Seguretat de data 29 de juny de 2016, amb el consentiment del legal representant de 
l’empresa contractista, per escrit de data 27 d’abril d’enguany, i de conformitat amb la 
clàusula 1.20) del PCAP que regeix la contractació. 
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR l’import derivat de la modificació de referència, de 
48.203,25 € (21% d’IVA inclòs), segons el detall següent: 
 
   8.033,88 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/10030/33310/22701 de 2016. 
 40.169,37 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/10030/333/227de 2017. 
 
Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos esmentats. 
 
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’empresa contractista per tal que en el 
termini de quinze dies naturals constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la 
quantitat de 1.991,87 €, en concepte d’ampliació de la garantia definitiva del contracte, 
i concorri a formalitzar el corresponent contracte, d’acord amb els articles 99.3, 156 i 
219 del TRLCSP. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa PROTECCIÓN DE 
PATRIMONIOS, SA, amb domicili a Sabadell (Barcelona), Ronda Jean Monnet, núm. 
248-252 (08205), per al seu coneixement i efectes.” 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple, la reserva 
social de contractació per a l’exercici 2017 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació 
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La conjuntura econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
demarcació en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i 
de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
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Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una 
sèrie de mesures orientades a afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial situació d’exclusió social, des de l’any 2011 mitjançant la contractació pública 
reservada a Centres Especials de Treball. 
 
Atès el contingut de la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que supera 
definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en 
els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de ser cobertes 
de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al conjunt de 
ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social. 
 
Ateses les previsions establertes a les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/24/UE, sobre contractació pública, i 2014/23/UE relativa, a l’adjudicació de 
contractes de concessió, articles 20 i 24 respectivament. 
 
Vist el nou redactat de la Disposició Addicional cinquena del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, modificada per l’article 4 de la Llei 31/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i 
s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social, en 
el sentit que estén la possibilitat de reserva en els procediments d’adjudicació de 
contractes públics a les empreses d’inserció. Una possibilitat que ja existia per als 
Centres Especials de Treball, respecte de les persones amb discapacitat, i que 
s’amplia per a les empreses d’inserció. El redactat de la disposició resta tal com 
segueix: 
 
1. Per acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran els percentatges mínims de 
reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a 
empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació 
del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits per tenir aquesta 
consideració establerts en dita normativa, o un percentatge mínim de reserva de 
l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, a 
condició que almenys el 30 per cent dels empleats dels centres especials de treball, de 
les empreses d’inserció o dels programes siguin treballadors amb discapacitat o en 
risc d’exclusió social. 
 
En el referit Acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit 
de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran les condicions 
mínimes per garantir el compliment de l’establert en el paràgraf anterior. 
 
2. Es farà referència d’aquesta disposició en l’anunci de licitació. 
 
Atès que dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per 
promoure i aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
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 La finalitat de la reserva. 
 

 L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de 
les regles de càlcul. 

 

 Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
 

 Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 
treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa 
corresponent. 

 

 Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

 

 Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 

 

Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat, de publicitat i de transparència. 
 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les 
contractacions es proposa fixar la quantia econòmica de la reserva social en un import 
màxim d’un milió d’euros que correspon a un percentatge del 20% sobre la despesa 
executada per la Corporació en l’exercici 2015 en els diferents àmbits i matèries 
objecte de reserva. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de 
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris sinó que és aplicable a qualsevol 
contracte i forma d’adjudicació, ja que es tracta d’una especificitat del sistema 
d’admissió a la licitació. 
 
Vist l’apartat primer I 4.g) 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2017, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els 
termes següents: 
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a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 

recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
subministrament de productes alimentaris, els serveis d’informació i control 
d’accessos, el suport a esdeveniments i jornades. 

 
b.- Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor o bé per 

procediment obert, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de 
contractes del sector públic. 

 
c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat. 

 
d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball i/o les empreses d’inserció, en els termes establerts per la normativa 
corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves 
normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa amb 
l’objecte del contracte. 

 
      En cada contracte licitat sota reserva social es fixaran les entitats destinatàries 

sota motivació acreditada a la memòria de l’expedient. 
 
e.- La quantitat màxima de despesa es fixa en un import d’un milió d’euros 

(1.000.000,00 €).  
 
Segon.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar els següents acords en la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona a la categoria de contractació pública.” 
 
Servei de Programació 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de cent dos mil cent setanta-set euros amb noranta-quatre 
cèntims (102.177,94 €), a l'Ajuntament de Caldes de Montbui a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
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finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 25 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies   
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 20/07/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.034.873,29 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.034.873,29 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.034.873,29 EUR amb una 
subvenció d’import de 102.177,94 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 102.177,94 EUR a l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 20/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de disset mil cinc-cents setanta-quatre euros amb setanta 
cèntims (17.574,70 €), a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
   
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Castellar del Vallès presentà en data 20/07/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 350.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 350.000,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 350.000,00EUR amb una 
subvenció d’import de 17.574,70 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
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3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 17.574,70 EUR a l'Ajuntament de Castellar del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 20/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de dos-cents trenta-un mil quatre-cents deu euros amb 
quatre cèntims (231.410,04 €), a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Granollers presentà en data 20/07/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
4.608.530,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Granollers. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.608.530,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.608.530,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 231.410,04 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
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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.- SUBVENIR en un import de 231.410,04 EUR a l'Ajuntament de Granollers 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 20/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
16.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de dos-cents setanta-cinc mil dos-cents cinquanta-vuit 
euros amb quinze cèntims (275.258,15 €), a l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar 
les inversions del pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
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“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 01/08/2016 una sol·licitud 
d'un préstec de 5.481.764,98 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 5.481.764,98 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.481.764,98 EUR amb una 
subvenció d’import de 275.258,15 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 275.258,15 EUR a l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
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financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 01/08/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de cent tretze mil quatre-cents trenta-nou euros amb 
seixanta-quatre cèntims (113.439,64 €), a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 15/07/2016 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.259.150,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.259.150,00EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.259.150,00EUR amb una 
subvenció d’import de 113.439,64 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 113.439,64 EUR a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 15/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

43 
 

 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa concedir, per delegació de la Presidència, una 
subvenció per import de cent setze mil set-cents quaranta-sis euros amb dinou 
cèntims (116.746,19 €), a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
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de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presentà en data 22/07/2016 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.325.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.325.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,911%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.325.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 116.746,19 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 116.746,19 EUR a l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 22/07/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
19.- Dictàmens pels quals es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 
la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros 175.000 €) 
atorgat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb la finalitat de finançar l’actuació 
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local “Urb. Riera/Rbla. Sant Martí” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
amb la finalitat de destinar cent sis mil euros (106.000 €) al finançament de 
l’actuació “Inversions en equipaments municipals”, dinou mil euros (19.000 €) al 
finançament de l’actuació “Inversions en enllumenat públic” i cinquanta mil 
euros (50.000 €) per al finançament de l’actuació “Inversions a la via pública”, 
mantenint les condicions inicials.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
19.1 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/2015, es 
va concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. Sant Martí 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015). 

 
Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 22/10/2015. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de data 3/08/2016 per destinar l’esmentat crèdit a 
finançar les actuacions “Inversions en equipaments municipals”, “Inversions en 
enllumenament públic” i “Inversions en la via pública”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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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 3.3 e) 
de la refosa1/2016 sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 30/4/15 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. Sant Martí 
Import crèdit:  0 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  0 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 

 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 31/72015 (B.O.E. núm. 185, de 4/8/2015), 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120 en un import de cent setanta-cinc mil euros.” 
 
19.2 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. Sant Martí 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015) 

 
Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 22/10/2015. 
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Vista la petició de l’Ajuntament de data 4/08/2016 per destinar l’esmentat crèdit a 
finançar les actuacions “Inversions en equipaments municipals”, “Inversions en 
enllumenament públic” i “Inversions en la via pública”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
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.2.c 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 17/9/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació “Urb. 
Riera/Rbla. Sant Martí”, la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de 
Govern de data 23/9/15 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Inversions en equipaments municipals 
Import crèdit:  106.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.408,02 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 76/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 
06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 7/6/2016). 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent –sis mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- MANTENIR la vigència del conveni signat el dia 22/10/2015 en tot el que no 
modifica la present proposta.”  
 
19.3 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. Sant Martí 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015). 
 

 
Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 22/10/2015. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de data 4/08/2016 per destinar l’esmentat crèdit a 
finançar les actuacions “Inversions en equipaments municipals”, “Inversions en 
enllumenament públic” i “Inversions en la via pública”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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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.2.c 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 17/9/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació “Urb. 
Riera/Rbla. Sant Martí”, la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de 
Govern de data 23/9/15 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Inversions en enllumenat públic 
Import crèdit:  19.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  431,63 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 77/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre 
el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 
06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 7/6/2016). 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dinou mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- MANTENIR la vigència del conveni signat el dia 22/10/2015 en tot el que no 
modifica la present proposta.” 
 
19.4 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 23/9/15, es va 
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Urb. Riera/Rbla. Sant Martí 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,95% 
Interessos implícits estimats  8.806,74 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2015 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 31/7/2015 (B.O.E. núm. 56, de 4/8/2015). 
 

 
Vist que el conveni regulador de l’esmentat crèdit es va signar en data 22/10/2015. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de data 4/08/2016 per destinar l’esmentat crèdit a 
finançar les actuacions “Inversions en equipaments municipals”, “Inversions en 
enllumenament públic” i “Inversions en la via pública”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
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.2.c 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 17/9/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació “Urb. 
Riera/Rbla. Sant Martí”, la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de 
Govern de data 23/9/15 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Munt 
Actuació:  Inversions a la via pública 
Import crèdit:  50.000 euros 
Interès:  0% 
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Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.135,86 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 78/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 7/6/2016). 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- MANTENIR la vigència del conveni signat el dia 22/10/2015 en tot el que no 
modifica la present proposta.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint mil cinc-cents euros (120.500 €), a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Obra urbanització 
riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Munt, presentada 
en data 04/08/2016 per finançar la inversió “Obra urbanització riera” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Obra urbanització riera 
Import crèdit:  120.500 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.737,42 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 60/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint mil cinc-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-quatre mil euros (34.000 €), a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Munt, presentada 
en data 04/08/2016 per finançar la inversió “Adquisició vehicles” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Adquisició vehicles 
Import crèdit:  34.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* - 0,1% 
Interessos implícits estimats  - 102,24 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 61/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-quatre mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil cinc-cents euros (20.500€), a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Instal·lacions tècniques en 
equipaments i maquinària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Munt, presentada 
en data 04/08/2016 per finançar la inversió “Instal·lacions tècniques en equipaments i 
maquinària.” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Instal.lacions tècniques en equipaments i 

maquinària. 
Import crèdit:  20.500 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  465,70 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 62/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil cinc-cents € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
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23.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-dos mil cinc-cents euros (72.500 €), a 
l’Ajuntament de Balsareny, per a finançar l’actuació local “Obres 2016, asfaltar 
carrers i arranjament riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balsareny, presentada en 
data 01/08/2016 per finançar la inversió “Obres 2016, asfaltar carrers i arranjament 
riera” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Balsareny  
Actuació:  Obres 2016, asfaltar carrers i arranjament 

riera 
Import crèdit:  72.500 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.646,99 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 54/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-dos mil cinc-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
24.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil euros (18.000 €), a l’Ajuntament de 
Balsareny, per a finançar l’actuació local “Adquisició béns mobles 2016, senyals 
i mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balsareny, presentada en 
data 01/08/2016 per finançar la inversió “Adquisició béns mobles 2016, senyals i 
mobiliari” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Balsareny  
Actuació:  Adquisició béns mobles 2016, senyals i 

mobiliari 
Import crèdit:  18.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* - 0,1% 
Interessos implícits estimats  - 54,13 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 55/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de divuit mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
25.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil vuit-cents setanta-tres euros amb 
quaranta-vuit cèntims (38.873,48 €), a l’Ajuntament de Calders, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició de camionet i cabina”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calders, presentada en data 
09/08/2016 per finançar la inversió “Adquisició de camionet i cabina” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de Calders de deixar sense efecte la sol·licitud d’un 
crèdit destinat al finançament de la inversió “Portada de fibra òptica” per un import de 
20.000 euros realitzada l’1 de juliol de 2016. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Calders  
Actuació:  Adquisició de camionet i cabina 
Import crèdit:  38.873,48 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -116,89 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 50/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-vuit mil vuit-cents setanta-
tres euros amb quaranta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE la sol·licitud d’un crèdit destinat al finançament de la 
inversió “Portada de fibra òptica” per un import de 20.000 euros realitzada l’1 de juliol 
de 2016.” 
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26.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent dos mil euros (102.000 €), a l’Ajuntament de 
Canyelles, per a finançar l’actuació local “Inversions 2016”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Canyelles, presentada en 
data 22/08/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Canyelles  
Actuació:  Inversions 2016 
Import crèdit:  102.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.317,15 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 79/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent dos mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
27.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-nou mil quaranta-tres euros amb vuitanta-
quatre cèntims (69.043,84 €), a l’Ajuntament de Canyelles, per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2016. Béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Canyelles, presentada en 
data 22/08/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016. Béns mobles” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Canyelles  
Actuació:  Inversions 2016. Béns mobles 
Import crèdit:  69.043,84 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -207,62 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 80/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

64 
 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-nou mil quaranta-tres 
euros amb vuitanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinc mil euros (105.000 €), a l’Ajuntament de 
Cubelles, per a finançar l’actuació local “Inversions enllumenat”, al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 

 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cubelles, presentada en 
data 19/08/2016 per finançar la inversió “Inversions enllumenat” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles  
Actuació:  Inversions enllumenat 
Import crèdit:  105.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  2.385,30 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 70/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
29.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-quatre mil tres-cents trenta euros amb 
seixanta cèntims (34.330,60 €), a l’Ajuntament de Cubelles, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació safareigs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

66 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cubelles, presentada en 
data 19/08/2016 per finançar la inversió “Rehabilitació safareigs” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles  
Actuació:  Rehabilitació safareigs 
Import crèdit:  34.330,60 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
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Interessos implícits estimats  779,89 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 71/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-quatre mil tres-cents trenta 
euros amb seixanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-cinc mil sis-cents seixanta-nou euros amb 
quaranta cèntims (35.669,40 €), a l’Ajuntament de Cubelles, per a finançar 
l’actuació local “Pla accessibilitat via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cubelles, presentada en 
data 19/08/2016 per finançar la inversió “Pla accessibilitat via pública” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Cubelles  
Actuació:  Pla accessibilitat via pública 
Import crèdit:  35.669,40 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  810,31 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 72/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil sis-cents seixanta-
nou euros amb quaranta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a finançar l’actuació local “Camp futbol-7 i 
reforma pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
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Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, presentada 
en data 02/12/2015 per finançar la inversió “Camp futbol-7 i reforma pavelló” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Lliçà d'Amunt  
Actuació:  Camp futbol-7 i reforma pavelló 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 93/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
32.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), a 
l’Ajuntament de Masquefa, per a finançar l’actuació local “Cobrir pista exterior 
poliesportiu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Masquefa, presentada en 
data 14/07/2016 per finançar la inversió “Cobrir pista exterior poliesportiu” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Masquefa  
Actuació:  Cobrir pista exterior poliesportiu 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 51/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
33.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), a 
l’Ajuntament de Matadepera, per a finançar l’actuació local “Reforma i ampliació 
comissaria de policia”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Matadepera, presentada en 
data 05/09/2016 per finançar la inversió “Reforma i ampliació comissaria de policia” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
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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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Matadepera  
Actuació:  Reforma i ampliació comissaria de policia 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 74/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
34.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), a 
l’Ajuntament de Navàs, per a finançar l’actuació local “Adquisició terrenys CEIP 
Sant Jordi”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Navàs, presentada en data 
16/08/2016 per finançar la inversió “Adquisició terrenys CEIP Sant Jordi” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Navàs  
Actuació:  Adquisició terrenys CEIP Sant Jordi 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
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Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 73/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
35.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil euros (175.000 €), a 
l’Ajuntament d’El Papiol, per a finançar l’actuació local “Expropiació C. Ignasi 
Iglesias”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Papiol, presentada en data 
11/08/2016 per finançar la inversió “Expropiació C. Ignasi Iglesias” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament del Papiol de deixar sense efecte la petició de crèdit 
aprovada per la Junta de Govern Local de l’ajuntament en data 01/02/2016 destinada 
a finançar inversions del pressupost 2016 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament del Papiol  
Actuació:  Expropiació C. Ignasi Iglesias 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 75/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE la petició de crèdit realitzada per la Junta de Govern 
de l’Ajuntament del Papiol de data 01/02/2016 destinada a finançar inversions del 
pressupost 2016.” 
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36.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-set mil cinc-cents noranta euros amb vint 
cèntims (67.590,20 €), a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per a finançar 
l’actuació local “Redacció i direcció estudi endegament canal”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
presentada en data 23/08/2016 per finançar la inversió “Redacció i direcció estudi 
endegament canal” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
Actuació:  Redacció i direcció estudi endegament 

canal 
Import crèdit:  67.590,20 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.535,46 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 46/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-set mil cinc-cents 
noranta euros amb vint cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
37.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent un mil euros (101.000 €), a l’Ajuntament de 
Sant Llorenç d’Hortons, per a finançar l’actuació local “Adquisició màquina 
escombradora”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, 
presentada en data 24/08/2016 per finançar la inversió “Adquisició màquina 
escombradora” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons  
Actuació:  Adquisició màquina escombradora 
Import crèdit:  101.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -303,71 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 69/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent un mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
38.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-tres mil nou euros amb cinquanta set 
cèntims (73.009,57 €), a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a 
finançar l’actuació local “Aules 1a. planta al centre cultural. Instal·lacions”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 02/08/2016 per finançar la inversió “Aules 1a.planta al centre 
cultural. Instal.lacions” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Aules 1a.planta al centre cultural. 

Instal.lacions 
Import crèdit:  73.009,57 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.658,57 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-tres mil nou euros amb 
cinquanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
39.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import setanta mil set euros amb seixanta-nou cèntims 
(70.007,69 €), a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a finançar 
l’actuació local “Camerinos i aules PB Centre Cultural. Construcció”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 02/08/2016 per finançar la inversió “Camerinos i aules PB Centre 
Cultural. Construcció” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Camerinos i aules PB Centre Cultural. 

Construcció 
Import crèdit:  70.007,69 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.590,38 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 57/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta mil set euros amb 
seixanta-nou cèntims  amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil euros (15.000 €), a l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Soterrament de 
contenidors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 02/08/2016 per finançar la inversió “Soterrament de contenidors” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Soterrament de contenidors 
Import crèdit:  15.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  340,76 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 58/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quinze mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
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41.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil nou-cents vuitanta-dos euros amb 
setanta-quatre cèntims (16.982,74 €), a l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui, per a finançar l’actuació local “Modificació projecte urbanització torrent 
Torres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 02/08/2016 per finançar la inversió “Modificació projecte 
urbanització torrent Torres” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Modificació projecte urbanització torrent 

Torres 
Import crèdit:  16.982,74 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  385,80 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 59/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setze mil nou-cents vuitanta-dos 
euros amb setanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
42.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta mil set-cents nou euros amb noranta-tres 
cèntims (80.709,93 €), a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar l’actuació local 
“Reparació asfalt”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data 
02/09/2016 per finançar la inversió “Reparació asfalt” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Taradell  
Actuació:  Reparació asfalt 
Import crèdit:  80.709,93 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.833,50 euros 
Anualitats:  10 
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Referència: 65/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta mil set-cents nou euros 
amb noranta-tres cèntims € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
43.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-tres mil cinc-cents setanta-dos euros 
amb quaranta-tres cèntims (53.572,43 €), a l’Ajuntament de Taradell, per a 
finançar l’actuació local “Obres millora xarxa aigües”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data 
02/09/2016 per finançar la inversió “Obres millora xarxa aigües” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Taradell  
Actuació:  Obres millora xarxa aigües 
Import crèdit:  53.572,43 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.217,01 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 66/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-tres mil cinc-cents 
setanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
44.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil euros (10.000,00 €), a l’Ajuntament de 
Taradell, per a finançar l’actuació local “Adquisició béns mobles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
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Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data 
02/09/2016 per finançar la inversió “Adquisició béns mobles” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Taradell  
Actuació:  Adquisició béns mobles 
Import crèdit:  10.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,10% 
Interessos implícits estimats  -30,07 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 67/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de deu mil € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
45.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil set-cents disset euros amb seixanta-
quatre cèntims (30.717,64 €), a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar l’actuació 
local “Caldera biomassa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data 
02/09/2016 per finançar la inversió “Caldera biomassa” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
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 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Taradell  
Actuació:  Caldera biomassa 
Import crèdit:  30.717,64 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  697,82 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 68/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016) 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta mil set-cents disset euros 
amb seixanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló del 
Conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució. 
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
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la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de 
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en 
el sentit d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:  
 

“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents: 
 

a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat 
(subvenció del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests 
superin als crèdits concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol 
moment de la vigència del programa. 

b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució 
final del projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al 
de l’Annex II-pressupost. 

 
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la 
renúncia de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els 
cobraments de la Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) 
per la diferència de l’esmentada baixa.” 

 
L'Ajuntament de Santa Maria d’Oló signà en data 19 d’octubre de 2012 el conveni 
d'una línia de préstecs-pont de 475.000,00 euros per finançar despesa elegible. 
 
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el 
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà) 
mitjançant el programa Viure al Poble de l’actuació ”Reactivació econòmica i turística 
del Penedès” amb una despesa elegible de 956.412,00 euros i una subvenció de 
478.206,00 euros” 
 
L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló ha formalitzat 8 préstecs-pont restant 3.594,05 
euros per esgotar la línia del conveni. 
 
En data 28 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló ha aprovat 
l’acord de RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import 3.594,05 euros a la 
Diputació de Barcelona, corresponent a la part restant de la línia de préstec pendent 
de disposar.  
 
Amb la voluntat d’intentar incorporar el menor romanent possible, en data 19 de gener 
de 2016, el Servei de Programació va sol·licitar, via correu electrònic als municipis 
amb qui Diputació de Barcelona té convenis per la línia de préstecs-pont, Viure al 
Poble i Viure al poble més, la previsió de sol·licitud de préstecs pendents de rebre. Per 
aquest motiu, l’import que consti a la renúncia municipal de la resta de la línia no 
disposada, pot no coincidir amb l’import de partida incorporada al pressupost de 2016. 
 
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan 
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per 
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a cada ens local que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix 
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.  
 
Vist l’acord quart, apartat 1.4. en relació amb l’apartat 2on. del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016, 
sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions 
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent per formular la present 
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament de Santa Maria d’Oló de disposar de 
l’import de 3.594,05 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat 
de la Secretària municipal de data 29 de juliol de 2016 amb registre d’entrada de 4 
d’agost de 2016 número 1600044956. 
  
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament de Santa Maria d’Oló.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa convalidar i autoritzar, per delegació de la 
Presidència, l’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor de la 
Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al recinte 
de Torribera, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F001004 i la naturalesa jurídica 
de bé de domini públic. L’edifici disposa d’una sala d’actes, anomenada Sala de les 
Voltes, amb una superfície construïda de 297 m2. 
 
La Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, amb data 25 d’abril de 2007, 
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és actualitzar i ampliar el 
marc de col·laboració de totes dues institucions en tot allò que afecta a temes de 
caràcter i contingut patrimonial, i regula els drets i obligacions relatius a tots els 
recintes i edificis de la Diputació utilitzats per la Universitat. 
 
En el pacte cinquè, punt c), del conveni esmentat, s’atribueix a la Universitat de 
Barcelona la utilització dels espais de l’edifici Masia Torribera, a títol gratuït, en concret 
d’una superfície de 1.400 m2 de les plantes primera i segona, així com de l’ús 
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compartit de la sala d’actes (actual Sala de les Voltes) de l’edifici, fent-se càrrec la 
Universitat de les despeses extraordinàries que comporti aquesta utilització. 
 
En aquest sentit, per conveni de 25 de febrer de 2009, signat amb la Universitat de 
Barcelona, i incorporat al conveni de 25 d’abril de 2007 com a annex XI, es va regular 
la gestió de les despeses comunes de la Masia Torribera, fixant-se un coeficient mixt 
de superfície i utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200 a 
càrrec de la Diputació de Barcelona. Actualment, i com a conseqüència de 
l’endarreriment en l’assumpció de la gestió per part de la Universitat de Barcelona en 
les referides despeses comunes anteriorment mencionades, el conveni de 25 d’abril de 
2007 continua vigent segons s’estableix al pacte novè de l’annex XI.   
 
En data 5 de maig de 2011 la Diputació de Barcelona i el Consorci Parc de Salut Mar 
de Barcelona van signar un conveni autoritzant l’ús de les sales del Recinte Torribera 
gestionades per la Subdirecció de Logística de la Diputació, per a la celebració de 
reunions puntuals i activitats esporàdiques dels serveis del Consorci, d’acord amb el 
procediment d’utilització establert per l’esmentada Subdirecció. 
 
Així mateix la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
van signar, el 6 d’octubre de 2011, una addenda al conveni de col·laboració signat 
entre les dues institucions el 19 de novembre de 1997, segons la qual l’Ajuntament 
podia fer ús de les sales de Les Voltes i annexa de l’edifici Masia Torribera, per a 
reunions puntuals i activitats esporàdiques, d’acord amb el procediment d’utilització 
establert per la Subdirecció de Logística de la Diputació. 
 
Per acord número 463/2015, de 23 de setembre de 2015, la Junta de Govern va 
aprovar l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor de la 
Universitat de Barcelona, com a aula del Campus d’Alimentació, durant el curs 
2015/16 fins al dia 30 de juny de 2016, ús que encara es manté a dia d’avui. 
 
En data 8 de juliol de 2016, la Direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera de la 
Universitat de Barcelona ha enviat escrit a la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística de la Diputació de Barcelona sol·licitant la renovació de l’autorització d’ús fins 
al 31 de juliol de 2017. 
 
En data 12 de juliol de 2016 la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la 
Diputació de Barcelona comunica que no existeix inconvenient per fer una nova cessió 
de l’espai fins a la data sol·licitada. 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist que segons l’article 55 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions 
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves 
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activitats, en relació amb l’article 10 i 57 de la mateixa norma i en relació, així mateix, 
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques ajustaran les seves 
relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat institucional, 
observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 
 
Segons l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, respecte a les autoritzacions sobre béns de domini públic, 
en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la 
utilització dels béns i drets de domini públic, es considera que l’operació patrimonial 
més adient és la de l’autorització d’ús pel procediment d’adjudicació directa, d’acord 
amb les característiques de la petició per part de la Universitat de Barcelona, que 
utilitza la resta d’espais de l’edifici. 
 
A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de 
data 29 d’agost de 2016 i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
de data 1 de setembre de 2016. 
 
Vist l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), d’acord amb el qual correspon l’aprovació 
de l’autorització d’ús a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- CONVALIDAR, des de l’1 de juliol de 2016 i fins a l’aprovació dels presents 
acords, l’autorització d’ús exclusiu de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a 
favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’autorització d’ús exclusiu de la Sala de les Voltes 
de la Masia Torribera, a favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus 
de l’Alimentació, fins a l’aprovació de l’expedient patrimonial de constitució del dret real 
d’usdefruit al seu favor sobre tot l’edifici de la Masia i com a màxim fins al 31 de juliol 
de 2017, en les mateixes condicions d’utilització que fins a l’actualitat, a excepció del 
termini, i que constaven a l’informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
que va emetre en data 29 de juliol de 2015. 
 
Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
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Quart.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Cinquè.- FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès, amb l’objecte d’establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de 
l’Alt Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-

2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització 
dels recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies 
d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat 
la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa els objectius estratègics 
de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, l’objectiu del foment de 
l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, dins 
d’aquest objectiu, té entre d’altres la gestió turística territorial com a línia d’actuació.  

 
2. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, 

en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en 
polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i 
la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn 
l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 

 
3. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 

71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per 
la legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 

 
“... 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 

amb tots els ens locals afectats. 
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 

derivades de l’àmbit privat del sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del 

conjunt del país...” 
 

4. El desenvolupament territorial turístic de la demarcació de Barcelona s’ha 
instrumentat per mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest 
desplegament s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a la 
demarcació de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del Turisme 
Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la seva 
vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat d’articular unes 
estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en aquells territoris 
on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura jurídica de 
consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests 
consorcis va ser contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del 
territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 
socioculturals. La Diputació de Barcelona va arribar a participar en un total de setze 
consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 

 
5. L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució 

d’aquest conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, 
del que se’n va derivar els fets que es van concretar l’any 2012: la separació de la 
Diputació de Barcelona de tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va 
formar part i el tancament d’alguns d’aquests consorcis. 

 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la 
Diputació de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una 
vigència pels 4 anys 2012-2015, per tal de regular les prestacions i 
contraprestacions, al mateix temps que permetre alinear l’estratègia del conjunt. 

 
6. El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja 

que ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les 
bases de l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que 
permetin establir les aportacions econòmiques. 

 
7. El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, és una entitat pública que té 

com a objectiu essencial contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el 
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desenvolupament de l’activitat del turisme i, concretament, de l’enoturisme, dins el 
seu àmbit d’actuació. 

 
8. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès planteja la necessitat de continuar 
treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous 
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves 
eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 

 
9. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 

que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, 
ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de concertació a 
través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular 
aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha d’incloure, 
com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels 
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha 
de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels 
resultats a aconseguir. 

 
10. Atès que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat el Pla 

d’Accions de l’any 2016, i, un cop consensuat el Pla per ambdues parts, procedeix 
aprovar la minuta del contracte programa que s’ha de formalitzar amb l’esmentat 
consorci. 

 
11. La Diputació de Barcelona, per decret de presidència de data 22 de febrer de 

2016, va aprovar l’aportació de 12.500 € corresponent al primer trimestre de l’any 
2016 per front a les obligacions derivades del conveni de col·laboració fins ara 
vigent entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.  

 
12. Donat que en el conveni figuren avançaments de pagament, aquests vénen 

motivats per la voluntat de contribuir en el finançament de la realització de les 
diferents accions, i per l’existència de problemes de liquiditat en l’execució dels 
projectes. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Contracte Programa a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Promoció Turística de l’Alt Penedès, per tal d’establir el marc 
de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística 
de la comarca, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i als annexos I, II i II 
del Contracte Programa que s'adjunten com Annex al present Dictamen. 
 

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI 
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i 
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15),  publicat al BOPB de 26/11/2015. 
 
De l’altra, el CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el 
règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de 
règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 
La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial. 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol 
aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel 
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procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de 
les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 
(1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa 
la necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província 
en aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura 
jurídica de consorcis. 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial 
del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a 
membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona 
ha participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport 
econòmic. 
 
L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de 
tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns 
d’aquests consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació 
de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 
2012-2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que 
permetre alinear l’estratègia del conjunt. 
 
A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col·laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
 
El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de 
l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les 
aportacions econòmiques. 
 
II. El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, és una entitat pública que té com a 
objectiu essencial contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el 
desenvolupament de l’activitat del turisme i, concretament, de l’enoturisme, dins el seu àmbit 
d’actuació.  
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió 
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector 
turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de 
facilitar la planificació estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal 
fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les 
comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, ambdues parts consideren necessari 
establir una relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc 
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idoni en el qual s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència 
quadriennal i que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, 
la previsió dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què 
s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats 
a aconseguir.  
 
IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de data ..... 
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest Contracte Programa que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, per desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès, en què es concretaran unes actuacions avaluables a 
partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la 
vigència del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 
s’adjunta com a annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors 
s’haurà de definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i 
que configurarà l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. 
La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la 
seva demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, 
com a mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el 
Consorci de Turisme de l’Alt Penedès, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 
que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

 
L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 
 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles 
i més eficients. 

 
A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en 
destinació de manera clara cap a la sostenibilitat turística. 
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 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 
màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès facilitarà la implantació d’aquestes 
marques i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de l’Agència 
Catalana de Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en cada cas i 
amb el sector privat. 
 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès es compromet a incorporar les 
següents línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
 

Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de 
l’oferta turística i en la concreció de nous productes turístics. 
 
Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una 
xarxa d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques 
de Barcelona. 
 
Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de 
coneixement promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 
 

Pel que fa als Plans d’acció anuals el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès es 
compromet a desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es concretarà 
en plans anuals d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència 
de Serveis de Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de 
treball incloent les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la 
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors 
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons 
plantejaments o línies de treball de l’ens comarcal. En aquest sentit es compromet a dur a 
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terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà al Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona, tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures 
turístiques en les Meses de Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis 
. 
El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès es compromet a integrar les voluntats 
dels sectors públics i privats de la comarca de l’Alt Penedès tot intentant intensificar els 
treballs relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del 
territori. Per altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel 
que fa a les accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i 
internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
 
Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la 
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present 
Contracte Programa.  
 
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
Aquests factors i la seva aplicació per al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 
queden fixats a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent setze 
mil tres-cents vint-i-quatre euros amb noranta-set cèntims (116.324,97 €), sense perjudici 
que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte 
Programa, d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   77.229,22 € 

Factor de gestió   19.095,75 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 116.324,97 € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, 
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aprovat per decret de presidència número 954/16, en data 22 de febrer de 2016. Així, les 
quantitats resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   64.729,22 € 

Factor de gestió   19.095,75 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 103.824,97 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de 20.000 €, és el de “Contractació comercial i actualització plataforma de 
comercialització”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Pagament avançat per un import de 42.364,61 €, que es podrà fer efectiu a partir de la 

signatura del Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al 
primer trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 
setembre de 2016. 

 
- Pagament avançat per un import de 42.364,61 €, es realitzarà quan es justifiqui el 

pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 
desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de 19.095,75 €, import corresponent al factor de gestió. Aquest 

pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de justificació. 
S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar acompanyada 
de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris descrits 
al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres 
similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar despeses 
corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran 
de respectar les especificacions que consten a l’annex III del present contracte 
programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  
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 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda. 
 
La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que es 
farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui justificat 
la totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de juny. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 30 de setembre.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor de 

garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 
de desembre.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a màxim 
el 31 de març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris descrits 
al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport 
 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
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Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present 
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària 
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà 
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona 
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès pel seu president (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de 
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i l’evolució 
turística de l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat en 
indicadors que es deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte 
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i 
planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos 
turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa 
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació 
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les 
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o 
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest 
Contracte Programa. 
 
Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte 
Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 
Programa. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de 
la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del Contracte Programa. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
present Contracte Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 

Dotzè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte 
Programa, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent tres mil vuit-cents vint-i-
quatre euros amb noranta-set cèntims (103.824,97 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès. 
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ANNEX I AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT 
PENEDÈS AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DE L’ALT PENEDÈS NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6793 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 15 a la 
68 comprèn: 
 
ANNEX I DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS”: PLA 
D’ACCIONS  
 
ANNEX II DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS”: 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DE L’ALT 
PENEDÈS, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
ANNEX III DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS”: 
“ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS.  
 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DE L’ALT 
PENEDÈS, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial de 1.100.000 € per a l’any 
2016. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte Programa (en 
principi per a totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès i incloent el 
Moianès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor bàsic 
de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada comarca (factor 
corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la implementació de determinats 
aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme (factor de gestió) i 
d’una aportació variable en funció d’un projecte singular comarcal (projecte singular). Per a 
l’any 2016 la distribució per factors proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 
50.000 € per al factor corrector municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 200.000 € per a 
aportacions a projectes singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin la 
realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol correlacionar la 
dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor bàsic. Es tracta de 
garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes específic que té el turisme per a 
la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i transparent. 
 
Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 80.000 i un mínim de 45.000 € 
 
Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, resultant de 

relacionar la població comarcal i les places d’allotjament reglades a la comarca: 
hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes potencial dels 
atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en el pla de màrqueting turístic 
de la província de Barcelona 2012 (productes tipus estrella, A i B). 

 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació proporcional de la 

recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
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o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB turístic per 
comarques. 

 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una distribució 
proporcional de l’import proposat (700.000 € 2016) entre les comarques amb les limitacions 
establertes (vegeu quadre 1).  
 
Aquesta fórmula de càlcul es mantindrà durant la vigència del contracte – programa 2016-
2019. 
 
Factor corrector municipal 
 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada comarca, 
entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de suportar els ens 
comarcals.  
 
Aplicació 2016: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de municipis 
de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 sense els 
municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva), cal incrementar el factor bàsic en 
l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca per 163,39 € (50.000 € 
/ 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 

 
FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de Turisme i 
relacionades principalment en la identificació i la participació activa del sector turístic públic i 
privat de la comarca en les iniciatives de l’ens comarcal en benefici d’una gestió transparent 
i sostenible. Es tracta d’afavorir les dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels 
ajuntaments i dels empresaris, com de treballar conjuntament amb les comarques de 
l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

REPARTIMENT 50-50 OFERTA DEMANDA

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,052 0,046 0,060 0,068 1,000 0,551 0,499 0,234 0,139 0,027 0,068

VA 1,000 0,309 0,224 0,188 0,195 0,304 0,291 0,008 0,224 0,085 0,117

TAXA TURÍSTICA 0,010 0,007 0,052 0,500 0,028 0,302 1,000 0,003 0,050 0,223 0,109

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,477 0,851 0,827 1,362 1,822 2,157 2,640 0,708 0,849 0,790 0,716

SUMA TOTALS 14,199 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 72.802,99           41.972,40           40.755,59           67.142,95                   89.827,73           106.344,46                130.165,36         34.904,43           41.854,07           38.954,19                          35.275,83                   
700.000                                      

233.717                                      17,96% 17,44% 14,93% 17,91% 16,67% 15,09%

% per comarques

Total a repartir 86.337,55           

Màxim 80000

Mínim 45000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      72.802,99           57.477,48           55.811,17           67.142,95                   80.000,00           80.000,00                  80.000,00           47.798,52           57.315,45           53.344,31                          48.307,13                   

FACTOR CORRECTOR

50.000                                        

TOTAL MUNICIPIS

305 27 33 30 30 30 6 30 10 47 23 39

4.426,23             5.409,84             4.918,03             4.918,03                     4.918,03             983,61                        4.918,03             1.639,34             7.704,92             3.770,49                            6.393,44                     

77.229,22   62.887,32   60.729,20   72.060,98         84.918,03   80.983,61        84.918,03   49.437,86   65.020,37   57.114,80              54.700,57         

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 80.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (86.337,55 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben al 
mínim inicial de 45.000 € en 
un procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la 
reunió no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, 
sinó informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat 
de municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb 
una cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot 
donar el cas que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o 
associacions. 
 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de 
projectes concrets, etc. Aquestes reunions es consideren 
indispensables pel funcionament de l’ens, i contemplades en el règim 
intern de funcionament de l’ens. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 
 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
local i el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de 
projectes com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de 
treball amb grups temàtics o sectorial, o fins hi tot, reunions de 
convocatòria oberta (tant de temàtica com d’assistents). L’objectiu és 
establir una fórmula de treball regular que permeti incorporar la 
participació activa del sector privat en els diferents projectes del Pla 
d’Acció des de la fase de disseny a la implantació. 
 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions 
entre tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a 
l’any seria necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 
2016 es tindrà en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola 
reunió (al segon semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
 

No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per 
tècnics vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes 
(XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 
 

C) Formacions 

 
Objectiu 

 
Incentivar i donar suport a la realització formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del 
projecte turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la 
millora de la competitivitat empresarial, la millora del producte, la 
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creació del productes, la cohesió empresarial, etc. 
 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats 
o públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria 
Sicted), formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i 
visites de benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de 
dinàmiques de grup, visites de familiarització a les empreses o serveis 
(en aquest cas, han de formar part d’un programa específic, 
calendaritzat i estructurat de contingut). També es tindran en compte 
formacions Sicted, sempre i quan siguin de creació pròpia per l’ens 
local o siguin viatges de familiarització (tant si són exclusius pels 
adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza d’una 
banda el número total de formacions, i de l’altra, el nombre 
d’assistents.  
 

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions 
Sicted de Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o 
sortides PIT (encara que siguin de doble convocatòria amb Sicted o 
obertes). Tampoc es tindran en compte formacions obertes a tots els 
sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en 
compte el nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de 
còmput per factor gestió. 
Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques, només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 
 

Evidències Còpia llistat assistents. 
De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

 
Objectiu 

 
Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així 
com el traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A 
la presentació cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els 
agents implicats, així com el volum econòmic i de recursos humans 
que hi ha al darrera. Aquesta presentació pot ser una jornada única 
amb aquest únic tema, o es pot fer conjuntament amb alguna altra 
presentació, lliurament de reconeixements d’altres projectes, 
conferència magistral, etc. El format ha de permetre la participació dels 
assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector 
públic com privat, independentment de que es faci per separat o 
conjuntament, tot i que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi 
de visualitzar el projecte territorial comú. Excepcionalment, aquest 
2016, es contemplarà la presentació del PA2017 al quart trimestre del 
2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un 
dia, mig dia, un parell d’hores, etc.).  
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Evidències Pendent determinar. 

 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

 
Objectiu 

 
Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i 
amb els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació 
d’interès per ells. L’objectiu es que tinguin informació puntual de temes 
formatius, informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats 
del sector, seguiment dels projectes principals de la comarca en 
matèria de turisme, informació de les accions de comercialització i 
promoció que es van duent a terme, etc. 

 
Comptabilitzarà 

 
Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal 
que tant el sector públic com el sector privat estiguin informats i que 
rebin informació d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida 
als privats és d’igual interès que al sector públic, però no tota la 
informació que s’enviï als públics pot ser d’interès pels privats. Es pot 
optar doncs, per tenir dos butlletins. Es considera convenient un mínim 
de 7/8 butlletins anuals, i un màxim de 24. Excepcionalment, el 2016 
es tindrà en compte 3 butlletins, a comptabilitzar des del mes de juliol 
del 2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 
comunicacions anuals són necessàries, o l’actualització del 
mecanisme equivalent (blog, web, intranet) de forma setmanal. No es 
tindrà en compte comunicacions via correus electrònic, sense format 
de butlletí, ni tampoc comunicacions a subsectors (encara que tinguin 
format de butlletí), o butlletins d’una sola notícia. 

 
Evidències 

 
Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

 
Objectiu 

 
Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes 
territorials supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i 
gestió del servei i l’empresa turística.  

 
Comptabilitzarà 

 
El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els 
projectes SICTED (distingides el 2015), CETS (adherides i en fase 
d’adhesió el 2016), i PIT (d’acreditació i renovació el 2016). 

 
No es 
comptabilitzarà 

 
Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 

 
Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2016). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 
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c) Formacions 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de formació 

anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els 
imports d’aquest factor. 
 
Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 

 

 
 
Resum de compromisos assumits pel Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès: 
 

 
Factor 

 
Accions a 
realitzar 

Reunions amb 
tècnics 

1 

Reunions amb 
sector privat 

5 

Formacions  17 amb un total 
de 495 alumnes 

Presentació Pla 
d’accions 

Si 

Eines 
comunicació 
sector 

Si 
 

FACTOR
 IMPORT 

TOTAL  

TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI ACCIÓ

ACCIONS A REALITZAR
F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     total reunions: 22 909,09 € 909,09 € 1

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     total reunions: 88 340,91 € 1.704,55 € 5

F3 FORMACIONS 50.000 €     total formacions: 80 312,50 € 5.312,50 € 17

total alumnes: 1808 13,83 € 6.844,58 € 495

Enotrobades (7/20) 250

Workshop Intern 56

Taller Creació Prod 35

Taller 10 Elements 13

Taller 10 Claus 12

Taller Visites Web 17

Estratègia comun. 15

Hig. alimentària 15

Forum Enopenedès 60

Lab. Idees (per no consorciats) (3) 10

Taller Glamping 12

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € total presentacions: 11 954,55 € 954,55 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € comunicació sector: 9 1.166,67 € 1.166,67 € si

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     nº empreses 729 39,78 € 2.108,37 € 53

Total Factor gestió  Alt Penedès 19.095,75 €

Alt Penedès
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Empreses i 
serveis en 
projectes 
territorial (PIT, 
SICTED, CETS) 

 
53 

 
PROJECTE SINGULAR 
 
El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat una memòria de projecte 
singular a realitzar durant l’exercici 2016. Aquest projecte consisteix en el desenvolupament 
d’accions al voltant del turisme esportiu: creació i dinamització de producte i accions de 
promoció i comercialització, veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó comarcal, 
productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis i/o productes de la 
comarca. 
 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents característiques de 
format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i català/francès. Poden 
determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà Fotografies i mapa 
o Textos amb cos de de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al seu 
territori i com a mínim: 

o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus de 

Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per al Gerència de Serveis de Turisme faran servir les 
publicacions que s’ajustin a aquestes característiques.” 

 
49.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat amb l’objecte d’establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Baix 
Llobregat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

COMARCA IMPORT SOL·LICITAT PROPOSTA IMPORT ASSIGNAT

Alt Penedès 30.000 € 20.000 € 20.000,00 €         

Contractació comercial enoturisme i actualització 

plataforma de comercialització

PROJECTE
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-

2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització 
dels recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies 
d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat 
la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa els objectius estratègics 
de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, l’objectiu del foment de 
l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, dins 
d’aquest objectiu, té entre d’altres la gestió turística territorial com a línia d’actuació.  

 
2. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, 

en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en 
polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i 
la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn 
l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 

 
3. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 

71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per 
la legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 

 
“... 
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial. 
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 

amb tots els ens locals afectats. 
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 

derivades de l’àmbit privat del sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del 

conjunt del país...” 
 

4. El desenvolupament territorial turístic de la demarcació de Barcelona s’ha 
instrumentat per mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest 
desplegament s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a la 
demarcació de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del Turisme 
Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la seva 
vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat d’articular unes 
estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en aquells territoris 
on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura jurídica de 
consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests 
consorcis va ser contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del 
territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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socioculturals. La Diputació de Barcelona va arribar a participar en un total de setze 
consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 

 
5. L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució 

d’aquest conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, 
del que se’n va derivar els fets que es van concretar l’any 2012: la separació de la 
Diputació de Barcelona de tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va 
formar part i el tancament d’alguns d’aquests consorcis. 

 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la 
Diputació de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una 
vigència pels 4 anys 2012-2015, per tal de regular les prestacions i 
contraprestacions, al mateix temps que permetre alinear l’estratègia del conjunt. 

 
6. El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja 

que ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les 
bases de l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que 
permetin establir les aportacions econòmiques. 

 
7. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, és una entitat pública que té com a 

objectiu principal contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el 
desenvolupament del sector turístic comarcal. 

 
8. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 

Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat planteja la necessitat de continuar treballant 
en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que 
planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on 
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 

 
9. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 

que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, ambdues parts 
consideren necessari establir una relació formal de concertació a través d’un 
Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular aquestes 
relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha d’incloure, com a 
mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels resultats que 
s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de sotmetre la 
seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a 
aconseguir. 

 
10. Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat el Pla d’Accions 

de l’any 2016, i, un cop consensuat el Pla per ambdues parts, procedeix aprovar la 
minuta del contracte programa que s’ha de formalitzar amb l’esmentat consorci. 
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11. La Diputació de Barcelona per decret de presidència de data 22 de febrer de 2016 
va aprovar l’aportació de 12.500 € corresponent al primer trimestre de l’any 2016 
per front a les obligacions derivades del conveni de col·laboració fins ara vigent 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  

 
12. Donat que en el conveni figuren avançaments de pagament, aquests vénen 

motivats per la voluntat de contribuir en el finançament de la realització de les 
diferents accions, i per l’existència de problemes de liquiditat en l’execució dels 
projectes. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Contracte Programa a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per tal d’establir el marc de 
relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística de 
la comarca, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i als annexos I, II i III del 
Contracte Programa que s'adjunten com Annex al present Dictamen. 
 

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI 
DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ 
TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i 
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016  
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015. 
 
De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el 
règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de 
règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 
La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial. 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol 
aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel 
procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de 
les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 
(1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa 
la necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província 
en aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura 
jurídica de consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial 
del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a 
membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona 
ha participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport 
econòmic. 
 
L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de 
tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns 
d’aquests consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació 
de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 
2012-2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que 
permetre alinear l’estratègia del conjunt. 
 
A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col·laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
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El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de 
l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les 
aportacions econòmiques. 
 
II. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, és una entitat pública que té com a objectiu 
principal contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del 
sector turístic comarcal. 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat planteja la necessitat de continuar treballant en la gestió 
territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el sector 
turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de 
facilitar la planificació estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal 
fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les 
comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, ambdues parts consideren necessari establir una 
relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual 
s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha 
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels 
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de 
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a 
aconseguir.  
 
IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data 
..... 
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
Contracte Programa que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per desenvolupar els instruments 
de gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, en què es concretaran unes actuacions avaluables a partir 
d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la 
vigència del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 
s’adjunta com a annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors 
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s’haurà de definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i 
que configurarà l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. 
La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la 
seva demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, 
com a mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 
que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

 
L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 
 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles 
i més eficients. 

 
A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en 
destinació de manera clara cap a la sostenibilitat turística. 

 

 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 
màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat facilitarà la implantació d’aquestes 
marques i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de l’Agència 
Catalana de Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en cada cas i 
amb el sector privat. 
 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es compromet a incorporar les següents 
línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
 

Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de 
l’oferta turística i en la concreció de nous productes turístics. 
 
Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una 
xarxa d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques 
de Barcelona. 
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Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de 
coneixement promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 

 
Pel que fa als Plans d’acció anuals el Consorci de Turisme del Baix Llobregat es compromet 
a desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es concretarà en plans 
anuals d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència de 
Serveis de Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de 
treball incloent les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la 
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors 
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons 
plantejaments o línies de treball de l’ens comarcal. En aquest sentit es compromet a dur a 
terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà al Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació 
de Barcelona, tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures turístiques en 
les Meses de Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis . 
 
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es compromet a integrar les voluntats dels 
sectors públics i privats de la comarca del Baix Llobregat tot intentant intensificar els treballs 
relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del territori. Per 
altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les 
accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
 
Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la 
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present 
Contracte Programa.  
 
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
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Aquests factors i la seva aplicació per al Consorci de Turisme del Baix Llobregat queden 
fixats a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent nou mil 
nou-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (109.947,46 €), sense perjudici que 
es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte Programa, 
d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   72.060,98 € 

Factor de gestió   17.886,48 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 109.947,46 € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, 
aprovat per decret de presidència número 964/16, en data 22 de febrer de 2016. Així, les 
quantitats resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   59.560,98 € 

Factor de gestió   17.886,48 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total   97.447,46 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de 20.000 €, és el de “Campanya de promoció mercats de proximitat”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 

- Pagament avançat per un import de 39.780,49 €, que es podrà fer efectiu a partir de 
la signatura del Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al 
primer trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 
setembre de 2016. 

 
- Pagament avançat per un import de 39.780,49 €, es realitzarà quan es justifiqui el 

pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 
desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de 17.886,48 €, import corresponent al factor de gestió. 

Aquest pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de 
justificació. S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar 
acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  
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 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport 

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari 
serà facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres 
similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar despeses 
corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran 
de respectar les especificacions que consten a l’annex III del present contracte 
programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

 

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

 

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

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda.   
 
La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juny. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre.  
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- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor 
de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada 
es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim 
el 31 de desembre.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport 

 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present 
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària 
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà 
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona 
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat pel seu president (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de 
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l’evolució turística de 
l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat en indicadors que es 
deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte turístic, cobertura 
territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i planificació). 
També es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos turístics, l’oferta 
turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 
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les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa 
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació 
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les 
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o 
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest 
Contracte Programa. 
 

Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte 
Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 
Programa. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de 
la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del Contracte Programa. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
present Contracte Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
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La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte 
Programa, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de noranta-set mil quatre-cents 
quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (97.447,46 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016. 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.   

 
ANNEX AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL 
BAIX LLOBREGAT NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6996 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 15 a la 
101 comprèn: 
 
ANNEX I DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT”: PLA D’ACCIONS  
 
ANNEX II DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT”:  CRITERIS QUE 
DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE PROGRAMA 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, AMB 
L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
ANNEX III DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT”: “ESPECIFICACIONS 
SOBRE LES PUBLICACIONS” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

175 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

176 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

177 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

178 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

179 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

180 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

181 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

182 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

183 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

184 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

185 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

186 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

187 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

188 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

189 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

190 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

191 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

192 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

193 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

194 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

195 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

196 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

197 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

198 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

199 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

200 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

201 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

202 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

203 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

204 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

205 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

206 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

207 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

208 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

209 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

210 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

211 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

212 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

213 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

214 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

215 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

216 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

217 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

218 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

219 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

220 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

221 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

222 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

223 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

224 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

225 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

226 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

227 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

228 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

229 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

230 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

231 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

232 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

233 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

234 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

235 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

236 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

237 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

238 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

239 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

240 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

241 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

242 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

243 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

244 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

245 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

246 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

247 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

248 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

249 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

250 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

251 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

252 
 

 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

253 
 

ANNEX II AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT.  
 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL BAIX 
LLOBREGAT, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS 
RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE 
LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial de 1.100.000 € per a l’any 
2016. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte Programa (en 
principi per a totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès i incloent el 
Moianès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor bàsic 
de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada comarca (factor 
corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la implementació de determinats 
aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme (factor de gestió) i 
d’una aportació variable en funció d’un projecte singular comarcal (projecte singular). Per a 
l’any 2016 la distribució per factors proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 
50.000 € per al factor corrector municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 200.000 € per a 
aportacions a projectes singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  

 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin la 
realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol correlacionar la 
dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor bàsic. Es tracta de 
garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes específic que té el turisme per a 
la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i transparent. 
 
Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 80.000 i un mínim de 45.000 € 
 
Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, resultant de 

relacionar la població comarcal i les places d’allotjament reglades a la comarca: 
hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes potencial dels 
atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en el pla de màrqueting turístic 
de la província de Barcelona 2012 (productes tipus estrella, A i B). 

 

 Variables de demanda 
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o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació proporcional de la 
recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 

o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB turístic per 
comarques. 

 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una distribució 
proporcional de l’import proposat (700.000 € 2016) entre les comarques amb les limitacions 
establertes (vegeu quadre 1).  
 
Aquesta fórmula de càlcul es mantindrà durant la vigència del contracte – programa 2016-
2019. 
 

Factor corrector municipal 
 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada comarca, 
entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de suportar els ens 
comarcals.  
 
Aplicació 2016: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de municipis 
de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 sense els 
municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva), cal incrementar el factor bàsic en 
l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca per 163,39 € (50.000 € 
/ 305).  

 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 

 
FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de Turisme i 
relacionades principalment en la identificació i la participació activa del sector turístic públic i 
privat de la comarca en les iniciatives de l’ens comarcal en benefici d’una gestió transparent 
i sostenible. Es tracta d’afavorir les dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels 
ajuntaments i dels empresaris, com de treballar conjuntament amb les comarques de 
l’entorn.  

REPARTIMENT 50-50 OFERTA DEMANDA

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,052 0,046 0,060 0,068 1,000 0,551 0,499 0,234 0,139 0,027 0,068

VA 1,000 0,309 0,224 0,188 0,195 0,304 0,291 0,008 0,224 0,085 0,117

TAXA TURÍSTICA 0,010 0,007 0,052 0,500 0,028 0,302 1,000 0,003 0,050 0,223 0,109

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,477 0,851 0,827 1,362 1,822 2,157 2,640 0,708 0,849 0,790 0,716

SUMA TOTALS 14,199 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 72.802,99           41.972,40           40.755,59           67.142,95                   89.827,73           106.344,46                130.165,36         34.904,43           41.854,07           38.954,19                          35.275,83                   
700.000                                      

233.717                                      17,96% 17,44% 14,93% 17,91% 16,67% 15,09%

% per comarques

Total a repartir 86.337,55           

Màxim 80000

Mínim 45000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      72.802,99           57.477,48           55.811,17           67.142,95                   80.000,00           80.000,00                  80.000,00           47.798,52           57.315,45           53.344,31                          48.307,13                   

FACTOR CORRECTOR

50.000                                        

TOTAL MUNICIPIS

305 27 33 30 30 30 6 30 10 47 23 39

4.426,23             5.409,84             4.918,03             4.918,03                     4.918,03             983,61                        4.918,03             1.639,34             7.704,92             3.770,49                            6.393,44                     

77.229,22   62.887,32   60.729,20   72.060,98         84.918,03   80.983,61        84.918,03   49.437,86   65.020,37   57.114,80              54.700,57         

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 80.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (86.337,55 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben al 
mínim inicial de 45.000 € en 
un procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la 
reunió no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, 
sinó informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat 
de municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb 
una cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot 
donar el cas que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o 
associacions. 
 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de 
projectes concrets, etc. Aquestes reunions es consideren 
indispensables pel funcionament de l’ens, i contemplades en el règim 
intern de funcionament de l’ens. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 
 
 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
local i el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de 
projectes com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de 
treball amb grups temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de 
convocatòria oberta (tant de temàtica com d’assistents). L’objectiu és 
establir una fórmula de treball regular que permeti incorporar la 
participació activa del sector privat en els diferents projectes del Pla 
d’Acció des de la fase de disseny a la implantació. 
 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions 
entre tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a 
l’any seria necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 
2016 es tindrà en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola 
reunió (al segon semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
 

No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per 
tècnics vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes 
(XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 
 

C) Formacions 

  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

256 
 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del 
projecte turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la 
millora de la competitivitat empresarial, la millora del producte, la 
creació dels productes, la cohesió empresarial, etc. 
 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats 
o públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria 
Sicted), formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i 
visites de benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de 
dinàmiques de grup, visites de familiarització a les empreses o serveis 
(en aquest cas, han de formar part d’un programa específic, 
calendaritzat i estructurat de contingut). També es tindran en compte 
formacions Sicted, sempre i quan siguin de creació pròpia per l’ens 
local o siguin viatges de familiarització (tant si són exclusius pels 
adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza d’una 
banda el número total de formacions, i de l’altra, el nombre 
d’assistents.  
 

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions 
Sicted de Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o 
sortides PIT (encara que siguin de doble convocatòria amb Sicted o 
obertes). Tampoc es tindran en compte formacions obertes a tots els 
sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en 
compte el nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de 
còmput per factor gestió. 
 Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques, només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 
 

Evidències Còpia llistat assistents. 
De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

 
Objectiu 

 
Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així 
com el traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A 
la presentació cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els 
agents implicats, així com el volum econòmic i de recursos humans 
que hi ha al darrera. Aquesta presentació pot ser una jornada única 
amb aquest únic tema, o es pot fer conjuntament amb alguna altra 
presentació, lliurament de reconeixements d’altres projectes, 
conferència magistral, etc. El format ha de permetre la participació dels 
assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector 
públic com privat, independentment de que es faci per separat o 
conjuntament, tot i que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi 
de visualitzar el projecte territorial comú. Excepcionalment, aquest 
2016, es contemplarà la presentació del PA2017 al quart trimestre del 
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2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un 
dia, mig dia, un parell d’hores, etc.).  
 

Evidències Pendent determinar. 
 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

 
Objectiu 

 
Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i 
amb els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació 
d’interès per ells. L’objectiu es que tinguin informació puntual de temes 
formatius, informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats 
del sector, seguiment dels projectes principals de la comarca en 
matèria de turisme, informació de les accions de comercialització i 
promoció que es van duent a terme, etc. 
 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal 
que tant el sector públic com el sector privat estiguin informats i que 
rebin informació d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida 
als privats és d’igual interès que al sector públic, però no tota la 
informació que s’enviï als públics pot ser d’interès pels privats. Es pot 
optar doncs, per tenir dos butlletins. Es considera convenient un mínim 
de 7/8 butlletins anuals, i un màxim de 24. Excepcionalment, el 2016 
es tindrà en compte 3 butlletins, a comptabilitzar des del mes de juliol 
del 2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 
comunicacions anuals són necessàries, o l’actualització del 
mecanisme equivalent (blog, web, intranet) de forma setmanal. No es 
tindrà en compte comunicacions via correus electrònic, sense format 
de butlletí, ni tampoc comunicacions a subsectors (encara que tinguin 
format de butlletí), o butlletins d’una sola notícia. 
 

Evidències Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

 
Objectiu 

 
Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes 
territorials supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i 
gestió del servei i l’empresa turística.  
 

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els 
projectes SICTED (distingides el 2015), CETS (adherides i en fase 
d’adhesió el 2016), i PIT (d’acreditació i renovació el 2016). 
 

No es 
comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 
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Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat es tindran en 
compte els següents criteris (dades previstes per a 2016). La distribució econòmica es veu 
al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 
c) Formacions 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de formació 

anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els 
imports d’aquest factor. 
 
Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

 

 
 
Resum de compromisos assumits pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat: 
 

 
Factor 

 
Accions a 
realitzar 

Reunions amb 
tècnics 

2 

Reunions amb 
sector privat 

16 

Formacions  9 amb un total 
de 214 alumnes 

Presentació Pla 
d’accions 

Si 

FACTOR
 IMPORT 

TOTAL  

TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI ACCIÓ

ACCIONS A REALITZAR
F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     total reunions: 22 909,09 € 1.818,18 € 2

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     total reunions: 88 340,91 € 5.454,55 € 16

F3 FORMACIONS 50.000 €     total formacions: 80 312,50 € 2.812,50 € 9

total alumnes: 1808 13,83 € 2.959,07 € 214

Hig. alimentària 20

Hig. alimentària 15

Taller Com ser 14

Taller Videos 25

Taller Atraure 25

Taller restauradors 25

Taller restauradors 25

Taller plataf. com. 40

Fam trip comarca 25

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € total presentacions: 11 954,55 € 954,55 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € comunicació sector: 9 1.166,67 € 1.166,67 € si

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     nº empreses 729 39,78 € 2.625,51 € 66

Total Factor gestió Baix Llobregat 17.886,48 €

BAIX LLOBREGAT
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Eines 
comunicació 
sector 

Si 
 

Empreses i 
serveis en 
projectes 
territorial (PIT, 
SICTED, CETS) 

 
66 

 
PROJECTE SINGULAR 
 
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat una memòria de projecte singular a 
realitzar durant l’exercici 2016. Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’accions 
al voltant del turisme esportiu: creació i dinamització de producte i accions de promoció i 
comercialització, veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó comarcal, 
productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis i/o productes de la 
comarca. 
 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents característiques de 
format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i català/francès. Poden 
determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà Fotografies i mapa 
o Textos amb cos de de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al seu 
territori i com a mínim: 

o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus de 

Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per al Gerència de Serveis de Turisme faran servir les 
publicacions que s’ajustin a aquestes característiques.” 

 
50.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Berguedà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 

COMARCA IMPORT SOL·LICITAT PROPOSTA IMPORT ASSIGNAT

Baix Llobregat 88.000 € 25.000 € 20.000,00 €         Campanya de promoció mercats de proximitat

PROJECTE
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Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-

2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització 
dels recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies 
d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat 
la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa els objectius estratègics 
de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, l’objectiu del foment de 
l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, dins 
d’aquest objectiu, té entre d’altres la gestió turística territorial com a línia d’actuació.  

 
2. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, 

en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en 
polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i 
la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn 
l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 

 
3. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 

71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per 
la legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 

 
“... 
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial. 
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 

amb tots els ens locals afectats. 
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 

derivades de l’àmbit privat del sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del 

conjunt del país...” 
 

4. El desenvolupament territorial turístic de la demarcació de Barcelona s’ha 
instrumentat per mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest 
desplegament s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a 
la demarcació de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del 
Turisme Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la 
seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat 
d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en 
aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la 
figura jurídica de consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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integrar-se com a membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests 
consorcis va ser contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic 
del territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els 
valors socioculturals. La Diputació de Barcelona va arribar a participar en un total 
de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 

 
5. L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució 

d’aquest conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i 
social, del que se’n va derivar els fets que es van concretar l’any 2012: la 
separació de la Diputació de Barcelona de tots i cada un dels consorcis turístics 
dels que en va formar part i el tancament d’alguns d’aquests consorcis. 

 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la 
Diputació de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una 
vigència pels 4 anys 2012-2015, per tal de regular les prestacions i 
contraprestacions, al mateix temps que permetre alinear l’estratègia del conjunt. 

 
6. El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja 

que ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix 
es considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les 
bases de l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que 
permetin establir les aportacions econòmiques. 

 
7. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, és una entitat pública 

que té com a objectiu principal és el foment del turisme a la comarca del 
Berguedà. 

 
8. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència 

de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà planteja la necessitat de 
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant 
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, 
cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació 
estratègica. 

 
9. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 

que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la 
Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, 
ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de concertació a 
través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular 
aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha 
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió 
dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què 
s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels 
resultats a aconseguir. 
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10. Atès que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha presentat el 
Pla d’Accions de l’any 2016, i, un cop consensuat el Pla per ambdues parts, 
procedeix aprovar la minuta del contracte programa que s’ha de formalitzar amb 
l’esmentat consorci. 

 
11. La Diputació de Barcelona per decret de presidència de data 22 de febrer de 2016 

va aprovar l’aportació de 12.500 € corresponent al primer trimestre de l’any 2016 
per front a les obligacions derivades del conveni de col·laboració fins ara vigent 
entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.  

 
12. Donat que en el conveni figuren avançaments de pagament, aquests vénen 

motivats per la voluntat de contribuir en el finançament de la realització de les 
diferents accions, i per l’existència de problemes de liquiditat en l’execució dels 
projectes. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Contracte Programa a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per tal d’establir el 
marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió 
turística de la comarca, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i als 
annexos I, II i III del Contracte Programa que s'adjunten com Annex al present 
Dictamen. 
 

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i 
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
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del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015. 
 
De l’altra, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el 
règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de 
règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 
La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol 
aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel 
procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de 
les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 
(1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa 
la necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província 
en aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura 
jurídica de consorcis. 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial 
del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a 
membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona 
ha participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport 
econòmic. 
 
L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de 
tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns 
d’aquests consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació 
de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 
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2012-2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que 
permetre alinear l’estratègia del conjunt. 
 
A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col·laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
 
El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de 
l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les 
aportacions econòmiques. 
 
II. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, és una entitat pública que té 
com a objectiu principal és el foment del turisme a la comarca del Berguedà. 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà planteja la necessitat de continuar treballant en 
la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels 
rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal 
fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les 
comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, ambdues parts consideren necessari establir 
una relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el 
qual s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels 
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de 
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a 
aconseguir.  
 
IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data 
..... 
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Contracte Programa que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per desenvolupar 
els instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, en què es concretaran unes actuacions 
avaluables a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
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Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la 
vigència del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 
s’adjunta com a annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors 
s’haurà de definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i 
que configurarà l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. 
La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la 
seva demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, 
com a mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 
que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

 
L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 

 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles 
i més eficients. 

 
A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en 
destinació de manera clara cap a la sostenibilitat turística. 

 

 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 
màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà facilitarà la implantació 
d’aquestes marques i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de 
l’Agència Catalana de Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en 
cada cas i amb el sector privat. 

 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà es compromet a incorporar 
les següents línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
 

Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
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Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de 
l’oferta turística i en la concreció de nous productes turístics. 
 
Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una 
xarxa d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques 
de Barcelona. 
 
Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de 
coneixement promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 
 

Pel que fa als Plans d’acció anuals l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 
es compromet a desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es 
concretarà en plans anuals d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb 
la Gerència de Serveis de Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus 
objectius i línies de treball incloent les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la 
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors 
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons 
plantejaments o línies de treball de l’ens comarcal. En aquest sentit es compromet a dur a 
terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà a l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de 
la Diputació de Barcelona, tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures 
turístiques en les Meses de Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis  
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà es compromet a integrar les 
voluntats dels sectors públics i privats de la comarca del Berguedà tot intentant intensificar 
els treballs relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del 
territori. Per altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel 
que fa a les accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i 
internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
 
Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la 
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present 
Contracte Programa.  
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L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
Aquests factors i la seva aplicació per al Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà queden fixats a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent vint mil 
nou-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (120.988,69 €), sense perjudici que 
es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte Programa, 
d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.918,03 € 

Factor de gestió   16.070,66 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 120.988,69 € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, 
aprovat per decret de presidència número 956/16, en data 22 de febrer de 2016. Així, les 
quantitats resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   72.418,03 € 

Factor de gestió   16.070,66 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 108.488,69 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de 20.000 €, és el de “Destinació parapent”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Pagament avançat per un import de 46.209,02 €, que es podrà fer efectiu a partir de la 

signatura del Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al 
primer trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 
setembre de 2016. 

 
- Pagament avançat per un import de 46.209,01 €, es realitzarà quan es justifiqui el 

pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 
desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de 16.070,66 €, import corresponent al factor de gestió. Aquest 

pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de justificació. 
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S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar acompanyada 
de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris descrits 
al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport. 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres 
similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar despeses 
corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran 
de respectar les especificacions que consten a l’annex III del present contracte 
programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

 

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

 

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

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda.   
 
La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juny. 
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- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor 

de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada 
es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim 
el 31 de desembre.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport 

 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present 
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària 
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà 
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona 
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part de l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà pel seu president (o persona en qui delegui) i altres electes i/o 
personal tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de 
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general d’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà i 
l’evolució turística de l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat 
en indicadors que es deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte 
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i 
planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos 
turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
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Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa 
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació 
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les 
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o 
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest 
Contracte Programa. 
 
Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte 
Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 
Programa. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de 
la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del Contracte Programa. 
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D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
present Contracte Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte 
Programa, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent vuit mil quatre-cents 
vuitanta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims (108.488,69 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016. 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà. 

 
ANNEX AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL 
BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL BERGUEDÀ NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/7043 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 15 a la 
139 comprèn: 
 
ANNEX I DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ”: PLA 
D’ACCIONS  
 
ANNEX II DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ”: CRITERIS 
QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL 
BERGUEDÀ, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
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ANNEX III DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ”: 
“ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL BERGUEDÀ.  
 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL 
BERGUEDÀ, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.100.000 € per a l’any 2016. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte Programa (en 
principi per a totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès i incloent el 
Moianès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor bàsic 
de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada comarca (factor 
corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la implementació de determinats 
aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme (factor de gestió) i 
d’una aportació variable en funció d’un projecte singular comarcal (projecte singular). Per a 
l’any 2016 la distribució per factors proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 
50.000 € per al factor corrector municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 200.000 € per a 
aportacions a projectes singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin la 
realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol correlacionar la 
dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor bàsic. Es tracta de 
garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes específic que té el turisme per a 
la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i transparent. 
 
Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 80.000 i un mínim de 45.000 € 
 
Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, resultant de 

relacionar la població comarcal i les places d’allotjament reglades a la comarca: 
hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes potencial dels 
atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en el pla de màrqueting turístic 
de la província de Barcelona 2012 (productes tipus estrella, A i B). 

 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació proporcional de la 

recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
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o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB turístic per 
comarques. 

 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una distribució 
proporcional de l’import proposat (700.000 € 2016) entre les comarques amb les limitacions 
establertes (vegeu quadre 1).  
 
Aquesta fórmula de càlcul es mantindrà durant la vigència del contracte – programa 2016-
2019. 
 
Factor corrector municipal 
 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada comarca, 
entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de suportar els ens 
comarcals.  
 
Aplicació 2016: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de municipis 
de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 sense els 
municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva), cal incrementar el factor bàsic en 
l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca per 163,39 € (50.000 € 
/ 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 

 
FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de Turisme i 
relacionades principalment en la identificació i la participació activa del sector turístic públic i 
privat de la comarca en les iniciatives de l’ens comarcal en benefici d’una gestió transparent 
i sostenible. Es tracta d’afavorir les dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels 
ajuntaments i dels empresaris, com de treballar conjuntament amb les comarques de 
l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

REPARTIMENT 50-50 OFERTA DEMANDA

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,052 0,046 0,060 0,068 1,000 0,551 0,499 0,234 0,139 0,027 0,068

VA 1,000 0,309 0,224 0,188 0,195 0,304 0,291 0,008 0,224 0,085 0,117

TAXA TURÍSTICA 0,010 0,007 0,052 0,500 0,028 0,302 1,000 0,003 0,050 0,223 0,109

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,477 0,851 0,827 1,362 1,822 2,157 2,640 0,708 0,849 0,790 0,716

SUMA TOTALS 14,199 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 72.802,99           41.972,40           40.755,59           67.142,95                   89.827,73           106.344,46                130.165,36         34.904,43           41.854,07           38.954,19                          35.275,83                   
700.000                                      

233.717                                      17,96% 17,44% 14,93% 17,91% 16,67% 15,09%

% per comarques

Total a repartir 86.337,55           

Màxim 80000

Mínim 45000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      72.802,99           57.477,48           55.811,17           67.142,95                   80.000,00           80.000,00                  80.000,00           47.798,52           57.315,45           53.344,31                          48.307,13                   

FACTOR CORRECTOR

50.000                                        

TOTAL MUNICIPIS

305 27 33 30 30 30 6 30 10 47 23 39

4.426,23             5.409,84             4.918,03             4.918,03                     4.918,03             983,61                        4.918,03             1.639,34             7.704,92             3.770,49                            6.393,44                     

77.229,22   62.887,32   60.729,20   72.060,98         84.918,03   80.983,61        84.918,03   49.437,86   65.020,37   57.114,80              54.700,57         

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 80.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (86.337,55 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben al 
mínim inicial de 45.000 € en 
un procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la 
reunió no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, 
sinó informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat 
de municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb 
una cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot 
donar el cas que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o 
associacions. 
 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de 
projectes concrets, etc. Aquestes reunions es consideren 
indispensables pel funcionament de l’ens, i contemplades en el règim 
intern de funcionament de l’ens. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 
 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
local i el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de 
projectes com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de 
treball amb grups temàtics o sectorial, o fins hi tot, reunions de 
convocatòria oberta (tant de temàtica com d’assistents). L’objectiu és 
establir una fórmula de treball regular que permeti incorporar la 
participació activa del sector privat en els diferents projectes del Pla 
d’Acció des de la fase de disseny a la implantació. 
 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions 
entre tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a 
l’any seria necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 
2016 es tindrà en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola 
reunió (al segon semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
 

No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per 
tècnics vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes 
(XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 

C) Formacions 

 
Objectiu 

 
Incentivar i donar suport a la realització formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del 
projecte turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la 
millora de la competitivitat empresarial, la millora del producte, la 
creació del productes, la cohesió empresarial, etc. 
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Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats 

o públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria 
Sicted), formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i 
visites de benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de 
dinàmiques de grup, visites de familiarització a les empreses o serveis 
(en aquest cas, han de formar part d’un programa específic, 
calendaritzat i estructurat de contingut). També es tindran en compte 
formacions Sicted, sempre i quan siguin de creació pròpia per l’ens 
local o siguin viatges de familiarització (tant si són exclusius pels 
adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza d’una 
banda el número total de formacions, i de l’altra, el nombre 
d’assistents.  
 

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions 
Sicted de Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o 
sortides PIT (encara que siguin de doble convocatòria amb Sicted o 
obertes). Tampoc es tindran en compte formacions obertes a tots els 
sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en 
compte el nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de 
còmput per factor gestió. 
Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques, només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 
 

Evidències Còpia llistat assistents. 
De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

 
Objectiu 

 
Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així 
com el traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A 
la presentació cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els 
agents implicats, així com el volum econòmic i de recursos humans 
que hi ha al darrera. Aquesta presentació pot ser una jornada única 
amb aquest únic tema, o es pot fer conjuntament amb alguna altra 
presentació, lliurament de reconeixements d’altres projectes, 
conferència magistral, etc. El format ha de permetre la participació dels 
assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector 
públic com privat, independentment de que es faci per separat o 
conjuntament, tot i que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi 
de visualitzar el projecte territorial comú. Excepcionalment, aquest 
2016, es contemplarà la presentació del PA2017 al quart trimestre del 
2016. 

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un 
dia, mig dia, un parell d’hores, etc.).  

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 
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E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

 
Objectiu 

 
Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i 
amb els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació 
d’interès per ells. L’objectiu es que tinguin informació puntual de temes 
formatius, informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats 
del sector, seguiment dels projectes principals de la comarca en 
matèria de turisme, informació de les accions de comercialització i 
promoció que es van duent a terme, etc. 
 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal 
que tant el sector públic com el sector privat estiguin informats i que 
rebin informació d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida 
als privats és d’igual interès que al sector públic, però no tota la 
informació que s’enviï als públics pot ser d’interès pels privats. Es pot 
optar doncs, per tenir dos butlletins. Es considera convenient un mínim 
de 7/8 butlletins anuals, i un màxim de 24. Excepcionalment, el 2016 
es tindrà en compte 3 butlletins, a comptabilitzar des del mes de juliol 
del 2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 
comunicacions anuals són necessàries, o l’actualització del 
mecanisme equivalent (blog, web, intranet) de forma setmanal. No es 
tindrà en compte comunicacions via correus electrònic, sense format 
de butlletí, ni tampoc comunicacions a subsectors (encara que tinguin 
format de butlletí), o butlletins d’una sola notícia. 
 

Evidències Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

 
Objectiu 

 
Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes 
territorials supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i 
gestió del servei i l’empresa turística.  
 

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els 
projectes SICTED (distingides el 2015), CETS (adherides i en fase 
d’adhesió el 2016), i PIT (d’acreditació i renovació el 2016). 
 

No es 
comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 

 
Per aquest factor de gestió, aplicat a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà es tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2016). La 
distribució econòmica es veu al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 
c) Formacions 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
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e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de formació 

anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els 
imports d’aquest factor. 
 
Quadre 2. Factor de gestió Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 

 

 
 
Resum de compromisos assumits per l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà: 
 

 
Factor 

 
Accions a 
realitzar 

Reunions amb 
tècnics 

0 

Reunions amb 
sector privat 

24 

Formacions  7 amb un total 
de 135 alumnes 

Presentació Pla 
d’accions 

Si 

Eines 
comunicació 
sector 

No 
 

FACTOR
 IMPORT 

TOTAL  

TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI ACCIÓ

ACCIONS A REALITZAR
F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     total reunions: 22 909,09 € 0,00 € 0

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     total reunions: 88 340,91 € 8.181,82 € 24

F3 FORMACIONS 50.000 €     total formacions: 80 312,50 € 2.187,50 € 7

total alumnes: 1808 13,83 € 1.866,70 € 135

Hig. alimentària 26

Taller Com ser dif 16

Taller Imatge 32

Taller Pla de Millora 12

Fam Baells 14

Fam Tren ciment 5

Fam fora comarca 30

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € total presentacions: 11 954,55 € 954,55 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € comunicació sector: 9 1.166,67 € no

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     nº empreses 729 39,78 € 2.784,64 € 70

Total Factor gestió Berguedà 16.070,66 €

BERGUEDÀ
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Empreses i 
serveis en 
projectes 
territorial (PIT, 
SICTED, CETS) 

 
70 

 
PROJECTE SINGULAR 
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha presentat una memòria de 
projecte singular a realitzar durant l’exercici 2016. Aquest projecte consisteix en el 
desenvolupament d’accions al voltant del turisme esportiu: creació i dinamització de 
producte i accions de promoció i comercialització, veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó comarcal, 
productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis i/o productes de la 
comarca. 
 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents característiques de 
format: 
o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i català/francès. Poden 

determinar-se altres idiomes si fos necessari. 
o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà Fotografies i mapa 
o Textos amb cos de de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al seu 
territori i com a mínim: 
o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus de Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per al Gerència de Serveis de Turisme faran servir les 
publicacions que s’ajustin a aquestes característiques.” 

 
51.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Maresme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 

COMARCA IMPORT SOL·LICITAT PROPOSTA IMPORT ASSIGNAT

Berguedà 50.000 € 20.000 € 20.000,00 €         

PROJECTE

Destinació parapent
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1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-
2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització 
dels recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies 
d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat 
la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa els objectius 
estratègics de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, l’objectiu del foment 
de l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, 
dins d’aquest objectiu, té entre d’altres la gestió turística territorial com a línia 
d’actuació.  

 
2. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, 

en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, 
en polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la 
qualitat i la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que 
situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 

 
3. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu 

article 71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les 
establertes per la legislació de règim local, establint que correspon a les 
diputacions provincials: 

 
“... 

a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 

amb tots els ens locals afectats. 
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística 
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 

derivades de l’àmbit privat del sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del 

conjunt del país...” 
 

4. El desenvolupament territorial turístic de la demarcació de Barcelona s’ha 
instrumentat per mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest 
desplegament s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a 
la demarcació de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del 
Turisme Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la 
seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat 
d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en 
aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la 
figura jurídica de consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests 
consorcis va ser contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic 
del territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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valors socioculturals. La Diputació de Barcelona va arribar a participar en un total 
de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 

 
5. L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució 

d’aquest conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i 
social, del que se’n va derivar els fets que es van concretar l’any 2012: la 
separació de la Diputació de Barcelona de tots i cada un dels consorcis turístics 
dels que en va formar part i el tancament d’alguns d’aquests consorcis. 

 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la 
Diputació de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una 
vigència pels 4 anys 2012-2015, per tal de regular les prestacions i 
contraprestacions, al mateix temps que permetre alinear l’estratègia del conjunt. 

 
6. El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja 

que ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix 
es considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les 
bases de l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que 
permetin establir les aportacions econòmiques. 

 
7. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, és una entitat pública que 

té com a objectiu essencial la millora, la promoció i el foment del turisme del 
territori dels ens consorciats. 

 
8. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència 

de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme planteja la necessitat de 
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant 
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, 
cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació 
estratègica. 

 
9. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 

que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, 
ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de concertació a 
través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular 
aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha 
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió 
dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què 
s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels 
resultats a aconseguir. 

 
10. Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha presentat el 

Pla d’Accions de l’any 2016, i, un cop consensuat el Pla per ambdues parts, 
procedeix aprovar la minuta del contracte programa que s’ha de formalitzar amb 
l’esmentat consorci. 
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11. La Diputació de Barcelona per decret de presidència de data 22 de febrer de 2016 

va aprovar l’aportació de 12.500 € corresponent al primer trimestre de l’any 2016 
per front a les obligacions derivades del conveni de col·laboració fins ara vigent 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.  

 
12. Donat que en el conveni figuren avançaments de pagament, aquests vénen 

motivats per la voluntat de contribuir en el finançament de la realització de les 
diferents accions, i per l’existència de problemes de liquiditat en l’execució dels 
projectes. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Contracte Programa a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Promoció Turística Costa del Maresme, per tal d’establir el 
marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió 
turística de la comarca, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i als 
annexos I, II i III del Contracte Programa que s'adjunten com Annex al present 
Dictamen. 
 

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI 
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL MARESME” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i 
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015. 
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De l’altra, el CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el 
règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de 
règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 
La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol 
aspecte que millori la seva competitivitat turística. 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel 
procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de 
les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 
(1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa 
la necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província 
en aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura 
jurídica de consorcis. 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial 
del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a 
membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona 
ha participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport 
econòmic. 
 
L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de 
tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns 
d’aquests consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació 
de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 
2012-2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que 
permetre alinear l’estratègia del conjunt. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

342 
 

A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col·laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
 
El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de 
l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les 
aportacions econòmiques. 
 
II. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, és una entitat pública que té com 
a objectiu essencial la millora, la promoció i el foment del turisme del territori dels ens 
consorciats. 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb el Consorci de  
Promoció Turística Costa del Maresme planteja la necessitat de continuar treballant en la 
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels 
rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal 
fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les 
comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, ambdues parts consideren necessari 
establir una relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc 
idoni en el qual s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència 
quadriennal i que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, 
la previsió dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què 
s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats 
a aconseguir.  
 
IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data 
..... 
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen 
aquest Contracte Programa que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, per desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, en què es concretaran unes actuacions avaluables 
a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
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El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la 
vigència del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 
s’adjunta com a annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors 
s’haurà de definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i 
que configurarà l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. 
La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la 
seva demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, 
com a mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 
que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

 
L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 
 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles i 
més eficients. 

 
A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en 
destinació de manera clara cap a la sostenibilitat turística. 

 

 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 
màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme facilitarà la implantació 
d’aquestes marques i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de 
l’Agència Catalana de Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en 
cada cas i amb el sector privat. 

 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme es compromet a incorporar 
les següents línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
 
Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de l’oferta 
turística i en la concreció de nous productes turístics. 
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Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una xarxa 
d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques de 
Barcelona. 
 
Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de coneixement 
promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 
 
Pel que fa als Plans d’acció anuals el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme es 
compromet a desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es concretarà 
en plans anuals d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència 
de Serveis de Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de 
treball incloent les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la 
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors 
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons 
plantejaments o línies de treball de l’ens comarcal. En aquest sentit es compromet a dur a 
terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà al Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona, tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures 
turístiques en les Meses de Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis  
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme es compromet a integrar les voluntats 
dels sectors públics i privats de la comarca del Maresme tot intentant intensificar els treballs 
relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del territori. Per 
altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les 
accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
 
Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la 
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present 
Contracte Programa.  
 
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

345 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
Aquests factors i la seva aplicació per al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
queden fixats a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent vint-i-
quatre mil dos-cents quaranta-quatre euros (124.244 €), sense perjudici que es puguin 
acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte Programa, d’acord 
amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.918,03 € 

Factor de gestió   19.325,97 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 124.244,00 € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, 
aprovat per decret de presidència número 958/16, en data 22 de febrer de 2016. Així, les 
quantitats resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   72.418,03 € 

Factor de gestió   19.325,97 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 111.744,00 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de 20.000 €, és el de “Projecte executiu patrimoni”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Pagament avançat per un import de 46.209,02 €, que es podrà fer efectiu a partir de la 

signatura del Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al 
primer trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 
setembre de 2016. 

 
- Pagament avançat per un import de 46.209,01 €, es realitzarà quan es justifiqui el 

pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 
desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de 19.325,97 €, import corresponent al factor de gestió. Aquest 

pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de justificació. 
S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar acompanyada 
de la següent documentació: 
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 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres 
similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar despeses 
corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran 
de respectar les especificacions que consten a l’annex III del present contracte 
programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

 

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

 

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

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda.   
 
La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que es 
farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui justificat 
la totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de juny. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
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com a màxim el 30 de setembre.  
 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor de 

garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 
de desembre.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a màxim 
el 31 de març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport 
 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present 
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària 
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà 
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona 
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part de al Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme pel seu president (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal 
tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de 
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
l’evolució turística de l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat 
en indicadors que es deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte 
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i 
planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos 
turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

348 
 

les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa 
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació 
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les 
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o 
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest 
Contracte Programa. 
 

Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte 
Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 
Programa. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de 
la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del Contracte Programa. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
present Contracte Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
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La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte 
Programa, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent onze mil set-cents 
quaranta-quatre euros (111.744,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016. 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.   

 
ANNEX AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSORCI DE  PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL 
MARESME AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL MARESME NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6944 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 15 a la 
66 comprèn: 
 
ANNEX I DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL MARESME”: PLA 
D’ACCIONS  
 
ANNEX II DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE  PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL MARESME”: CRITERIS 
QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL MARESME, 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
ANNEX III DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL MARESME”: 
“ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.  
 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL MARESME, 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.100.000 € per a l’any 2016. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte Programa (en 
principi per a totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès i incloent el 
Moianès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor bàsic 
de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada comarca (factor 
corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la implementació de determinats 
aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme (factor de gestió) i 
d’una aportació variable en funció d’un projecte singular comarcal (projecte singular). Per a 
l’any 2016 la distribució per factors proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 
50.000 € per al factor corrector municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 200.000 € per a 
aportacions a projectes singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin la 
realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol correlacionar la 
dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor bàsic. Es tracta de 
garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes específic que té el turisme per a 
la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i transparent. 
 
Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 80.000 i un mínim de 45.000 € 
 
Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, resultant de 

relacionar la població comarcal i les places d’allotjament reglades a la comarca: 
hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes potencial dels 
atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en el pla de màrqueting turístic 
de la província de Barcelona 2012 (productes tipus estrella, A i B). 

 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació proporcional de la 

recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
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o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB turístic per 
comarques. 

 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una distribució 
proporcional de l’import proposat (700.000 € 2016) entre les comarques amb les limitacions 
establertes (vegeu quadre 1).  
 
Aquesta fórmula de càlcul es mantindrà durant la vigència del contracte – programa 2016-
2019. 
 
Factor corrector municipal 
 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada comarca, 
entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de suportar els ens 
comarcals.  
 
Aplicació 2016: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de municipis 
de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 sense els 
municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva), cal incrementar el factor bàsic en 
l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca per 163,39 € (50.000 € 
/ 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 

 
FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de Turisme i 
relacionades principalment en la identificació i la participació activa del sector turístic públic i 
privat de la comarca en les iniciatives de l’ens comarcal en benefici d’una gestió transparent 
i sostenible. Es tracta d’afavorir les dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels 
ajuntaments i dels empresaris, com de treballar conjuntament amb les comarques de 
l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

REPARTIMENT 50-50 OFERTA DEMANDA

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,052 0,046 0,060 0,068 1,000 0,551 0,499 0,234 0,139 0,027 0,068

VA 1,000 0,309 0,224 0,188 0,195 0,304 0,291 0,008 0,224 0,085 0,117

TAXA TURÍSTICA 0,010 0,007 0,052 0,500 0,028 0,302 1,000 0,003 0,050 0,223 0,109

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,477 0,851 0,827 1,362 1,822 2,157 2,640 0,708 0,849 0,790 0,716

SUMA TOTALS 14,199 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 72.802,99           41.972,40           40.755,59           67.142,95                   89.827,73           106.344,46                130.165,36         34.904,43           41.854,07           38.954,19                          35.275,83                   
700.000                                      

233.717                                      17,96% 17,44% 14,93% 17,91% 16,67% 15,09%

% per comarques

Total a repartir 86.337,55           

Màxim 80000

Mínim 45000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      72.802,99           57.477,48           55.811,17           67.142,95                   80.000,00           80.000,00                  80.000,00           47.798,52           57.315,45           53.344,31                          48.307,13                   

FACTOR CORRECTOR

50.000                                        

TOTAL MUNICIPIS

305 27 33 30 30 30 6 30 10 47 23 39

4.426,23             5.409,84             4.918,03             4.918,03                     4.918,03             983,61                        4.918,03             1.639,34             7.704,92             3.770,49                            6.393,44                     

77.229,22   62.887,32   60.729,20   72.060,98         84.918,03   80.983,61        84.918,03   49.437,86   65.020,37   57.114,80              54.700,57         

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 80.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (86.337,55 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben al 
mínim inicial de 45.000 € en 
un procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la 
reunió no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, 
sinó informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat 
de municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb 
una cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot 
donar el cas que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o 
associacions. 
 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de 
projectes concrets, etc. Aquestes reunions es consideren 
indispensables pel funcionament de l’ens, i contemplades en el règim 
intern de funcionament de l’ens. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 
 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
local i el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de 
projectes com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de 
treball amb grups temàtics o sectorial, o fins hi tot, reunions de 
convocatòria oberta (tant de temàtica com d’assistents). L’objectiu és 
establir una fórmula de treball regular que permeti incorporar la 
participació activa del sector privat en els diferents projectes del Pla 
d’Acció des de la fase de disseny a la implantació. 
 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions 
entre tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a 
l’any seria necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 
2016 es tindrà en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola 
reunió (al segon semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
 

No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per 
tècnics vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes 
(XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 
 

C) Formacions 

 
Objectiu 

 
Incentivar i donar suport a la realització formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del 
projecte turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la 
millora de la competitivitat empresarial, la millora del producte, la 
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creació del productes, la cohesió empresarial, etc. 
 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, be sigui a privats 
o públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria 
Sicted), formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i 
visites de benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de 
dinàmiques de grup, visites de familiarització a les empreses o serveis 
(en aquest cas, han de formar part d’un programa específic, 
calendaritzat i estructurat de contingut). També es tindran en compte 
formacions Sicted, sempre i quan siguin de creació pròpia per l’ens 
local o siguin viatges de familiarització (tant si són exclusius pels 
adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza d’una 
banda el número total de formacions, i de l’altra, el nombre 
d’assistents.  
 

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions 
Sicted de Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o 
sortides PIT (encara que siguin de doble convocatòria amb Sicted o 
obertes). Tampoc es tindran en compte formacions obertes a tots els 
sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en 
compte el nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de 
còmput per factor gestió. 
Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques, només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 
 

Evidències Còpia llistat assistents. 
De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

 
Objectiu 

 
Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així 
com el traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A 
la presentació cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els 
agents implicats, així com el volum econòmic i de recursos humans 
que hi ha al darrera. Aquesta presentació pot ser una jornada única 
amb aquest únic tema, o es pot fer conjuntament amb alguna altra 
presentació, lliurament de reconeixements d’altres projectes, 
conferència magistral, etc. El format ha de permetre la participació dels 
assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector 
públic com privat, independentment de que es faci per separat o 
conjuntament, tot i que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi 
de visualitzar el projecte territorial comú. Excepcionalment, aquest 
2016, es contemplarà la presentació del PA2017 al quart trimestre del 
2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un 
dia, mig dia, un parell d’hores, etc.).  
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Evidències Pendent determinar. 

 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

 
Objectiu 

 
Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i 
amb els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació 
d’interès per ells. L’objectiu es que tinguin informació puntual de temes 
formatius, informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats 
del sector, seguiment dels projectes principals de la comarca en 
matèria de turisme, informació de les accions de comercialització i 
promoció que es van duent a terme, etc. 

 
Comptabilitzarà 

 
Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal 
que tant el sector públic com el sector privat estiguin informats i que 
rebin informació d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida 
als privats és d’igual interès que al sector públic, però no tota la 
informació que s’enviï als públics pot ser d’interès pels privats. Es pot 
optar doncs, per tenir dos butlletins. Es considera convenient un mínim 
de 7/8 butlletins anuals, i un màxim de 24. Excepcionalment, el 2016 
es tindrà en compte 3 butlletins, a comptabilitzar des del mes de juliol 
del 2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 
comunicacions anuals són necessàries, o l’actualització del 
mecanisme equivalent (blog, web, intranet) de forma setmanal. No es 
tindrà en compte comunicacions via correus electrònic, sense format 
de butlletí, ni tampoc comunicacions a subsectors (encara que tinguin 
format de butlletí), o butlletins d’una sola notícia. 
 

Evidències Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

 
Objectiu 

 
Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes 
territorials supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i 
gestió del servei i l’empresa turística.  

 
Comptabilitzarà 

 
El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els 
projectes SICTED (distingides el 2015), CETS (adherides i en fase 
d’adhesió el 2016), i PIT (d’acreditació i renovació el 2016). 
 

No es 
comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 

 
Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2016). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 
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c) Formacions 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de formació 

anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els 
imports d’aquest factor. 
 
Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 

 

 
 
Resum de compromisos assumits pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme: 
 

 
Factor 

 
Accions a 
realitzar 

Reunions amb 
tècnics 

4 

Reunions amb 
sector privat 

12 

Formacions  8 amb un total 
de 187 alumnes 

Presentació Pla 
d’accions 

Si 

Eines 
comunicació 
sector 

Si 
 

FACTOR
 IMPORT 

TOTAL  

TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI ACCIÓ

ACCIONS A REALITZAR
F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     total reunions: 22 909,09 € 3.636,36 € 4

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     total reunions: 88 340,91 € 4.090,91 € 12

F3 FORMACIONS 50.000 €     total formacions: 80 312,50 € 2.500,00 € 8

total alumnes: 1808 13,83 € 2.585,73 € 187

turisme experiencial 20

higiene alimentària 19

Taller Creació Prod 10

Taller Trucs senzills 28

Taller 10 Elements 22

Taller Material promo 18

Eines Tic 20

Workshop PIT 50

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € total presentacions: 11 954,55 € 954,55 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € comunicació sector: 9 1.166,67 € 1.166,67 € si

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     nº empreses 729 39,78 € 4.296,30 € 108

Total Factor gestió  Maresme 19.325,97 €

MARESME
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Empreses i 
serveis en 
projectes 
territorial (PIT, 
SICTED, CETS) 

 
108 

 
 
PROJECTE SINGULAR 
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha presentat una memòria de 
projecte singular a realitzar durant l’exercici 2016. Aquest projecte consisteix en el 
desenvolupament d’accions al voltant del turisme esportiu: creació i dinamització de 
producte i accions de promoció i comercialització, veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó comarcal, 
productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis i/o productes de la 
comarca. 

 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents característiques de 
format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i català/francès. Poden 
determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà Fotografies i mapa 
o Textos amb cos de de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al seu 
territori i com a mínim: 

o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus de 

Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per al Gerència de Serveis de Turisme faran servir les 
publicacions que s’ajustin a aquestes característiques.” 

 
52.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

COMARCA IMPORT SOL·LICITAT PROPOSTA IMPORT ASSIGNAT

Maresme 95.000 € 20.000 € 20.000,00 €         

PROJECTE

Projecte executiu patrimoni.
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-

2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització 
dels recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies 
d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat 
la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa els objectius 
estratègics de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, l’objectiu del foment 
de l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, 
dins d’aquest objectiu, té entre d’altres la gestió turística territorial com a línia 
d’actuació.  

 
2. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, 

en tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, 
en polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la 
qualitat i la diversificació o pel desenvolupament d’eines de promoció turística que 
situïn l’oferta dels municipis en el mercat intern i extern. 

 
3. La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu 

article 71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les 
establertes per la legislació de règim local, establint que correspon a les 
diputacions provincials: 

 
“... 
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació 

amb tots els ens locals afectats. 
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en 

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística 
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció 

derivades de l’àmbit privat del sector turístic. 
e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del 

conjunt del país...” 
 

4. El desenvolupament territorial turístic de la demarcació de Barcelona s’ha 
instrumentat per mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest 
desplegament s’explica pel procés de planificació territorial del turisme efectuat a 
la demarcació de Barcelona a partir de les conclusions del Pla Estratègic del 
Turisme Sostenible a la província de Barcelona (1997). L’aplicació del Pla, en la 
seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa la necessitat 
d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província en 
aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la 
figura jurídica de consorcis. 

 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió 
territorial del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va 
integrar-se com a membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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consorcis va ser contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic 
del territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els 
valors socioculturals. La Diputació de Barcelona va arribar a participar en un total 
de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport econòmic. 

 
5. L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució 

d’aquest conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i 
social, del que se’n va derivar els fets que es van concretar l’any 2012: la 
separació de la Diputació de Barcelona de tots i cada un dels consorcis turístics 
dels que en va formar part i el tancament d’alguns d’aquests consorcis. 

 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la 
Diputació de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una 
vigència pels 4 anys 2012-2015, per tal de regular les prestacions i 
contraprestacions, al mateix temps que permetre alinear l’estratègia del conjunt. 

 
6. El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja 

que ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis de 
Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix 
es considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les 
bases de l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que 
permetin establir les aportacions econòmiques. 

 
7. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, és una entitat pública que té 

com a objectiu, entre d’altres, el foment i execució d’accions dirigides al 
desenvolupament de la oferta i la demanda de serveis turístics en el seu àmbit 
d’actuació. Promoure accions per propiciar i possibilitar l’establiment de noves 
estructures i mitjans adequats per la millora qualitativa i quantitativa de la oferta 
turística i el foment de la iniciativa privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit 
d’actuació. 

 
8. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència 

de Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf planteja la necessitat de 
continuar treballant en la gestió territorial del turisme que permeti avançar davant 
els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, 
cercant noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació 
estratègica. 

 
9. Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions 

que cal fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen 
encomanades les comarques, en aquest context relacional existent entre la 
Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, 
ambdues parts consideren necessari establir una relació formal de concertació a 
través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el qual s’han d’articular 
aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que ha 
d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió 
dels resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què 
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s’ha de sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels 
resultats a aconseguir. 

 
10. Atès que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat el Pla 

d’Accions de l’any 2016, i, un cop consensuat el Pla per ambdues parts, procedeix 
aprovar la minuta del contracte programa que s’ha de formalitzar amb l’esmentat 
consorci. 

 
11. La Diputació de Barcelona per decret de presidència de data  22 de febrer de 

2016 va aprovar l’aportació de 12.500 € corresponent al primer trimestre de l’any 
2016 per front a les obligacions derivades del conveni de col·laboració fins ara 
vigent entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.  

 
12. Donat que en el conveni figuren avançaments de pagament, aquests vénen 

motivats per la voluntat de contribuir en el finançament de la realització de les 
diferents accions, i per l’existència de problemes de liquiditat en l’execució dels 
projectes. 

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Contracte Programa a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, per tal d’establir el 
marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió 
turística de la comarca, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i als 
annexos I, II i III del Contracte Programa que s'adjunten com Annex al present 
Dictamen. 
 

“CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL 
MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL GARRAF” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, i 
facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016); assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 13/11/2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015. 
 
De l’altra, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Turisme treballa, en tant 
que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de 
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació o pel 
desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en el 
mercat intern i extern. 
 
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71 el 
règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la legislació de 
règim local, establint que correspon a les diputacions provincials: 
 
“... 
La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial 
La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens 
locals afectats. 
L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en qualsevol 
aspecte que millori la seva competitivitat turística 
L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit 
privat del sector turístic. 
La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país...” 
 
El desenvolupament territorial turístic de les comarques de Barcelona s’ha instrumentat per 
mitjà d’un desplegament territorial de l’acció turística. Aquest desplegament s’explica pel 
procés de planificació territorial del turisme efectuat a la província de Barcelona a partir de 
les conclusions del Pla Estratègic del Turisme Sostenible a la província de Barcelona 
(1997). L’aplicació del Pla, en la seva vessant territorial, va tenir com a conseqüència directa 
la necessitat d’articular unes estructures de gestió supramunicipals del turisme a la província 
en aquells territoris on no existia una figura similar i que es van materialitzar sota la figura 
jurídica de consorcis. 
 
La Diputació de Barcelona, com a institució promotora d’aquest model de gestió territorial 
del turisme, va ser membre fundador dels consorcis de nova creació i va integrar-se com a 
membre de ple dret en aquells preexistents. L’objecte d’aquests consorcis ha estat contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una forma 
sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. La Diputació de Barcelona 
ha participat en un total de setze consorcis, aportant assessorament tècnic i suport 
econòmic. 
 
L’any 2009 es va dur a terme una anàlisi o reflexió estratègica sobre l’evolució d’aquest 
conjunt de consorcis, la seva viabilitat en el nou context econòmic i social, del que se’n va 
derivar els fets que es van concretar el 2012: la separació de la Diputació de Barcelona de 
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tots i cada un dels consorcis turístics dels que en va formar part i el tancament d’alguns 
d’aquests consorcis. 
 
Així, a partir de l’any 2012 es va signar un conveni de gestió estratègica entre la Diputació 
de Barcelona i cada un dels ens comarcals de gestió turística, amb una vigència pels 4 anys 
2012-2015, per tal de regular les prestacions i contraprestacions, al mateix temps que 
permetre alinear l’estratègia del conjunt. 
 
A partir del període 2012-2015 la relació de la Diputació de Barcelona amb aquesta xarxa 
territorial comarcal del turisme es materialitza a través d’uns Contractes Programes de 
col·laboració com a instruments de gestió estratègica amb caràcter quadrianual. 
 
El balanç d’aplicació d’aquests convenis es considera positiu de forma general, ja que en 
termes generals ha contribuït a l’alineació dels eixos de treball entre la Gerència de Serveis 
de Turisme i el conjunt d’ens comarcals de la xarxa territorial de turisme. Tanmateix es 
considera que aquest model és perfectible i per tant cal redefinir algunes de les bases de 
l’acord que s’establien, en particular a l’hora de definir els criteris que permetin establir les  
aportacions econòmiques. 
 
II. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf , és una entitat pública que té com a 
objectiu, entre d’altres, el foment i execució d’accions dirigides al desenvolupament de la 
oferta i la demanda de serveis turístics en el seu àmbit d’actuació. Promoure accions per 
propiciar i possibilitar l’establiment de noves estructures i mitjans adequats per la millora 
qualitativa i quantitativa de la oferta turística i el foment de la iniciativa privada en l’àmbit del 
sector turístic al seu àmbit d’actuació. 
 
III. L’experiència acumulada en el marc de les relacions existents entre la Gerència de 
Serveis de Turisme i els ens instrumentals en general, i en particular amb l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf planteja la necessitat de continuar treballant en la 
gestió territorial del turisme que permeti avançar davant els nous reptes que planteja el 
sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on l’especialització dels 
rols ha de facilitar la planificació estratègica. 
 
Conscients de la importància que suposa coordinar, explicitar i ordenar les accions que cal 
fer per aconseguir l’acompliment del conjunt de finalitats que tenen encomanades les 
comarques, en aquest context relacional existent entre la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de Desenvolupament Econòmic del Garraf, ambdues parts consideren necessari establir 
una relació formal de concertació a través d’un Contracte Programa com a marc idoni en el 
qual s’han d’articular aquestes relacions. Serà un instrument de vigència quadriennal i que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius estratègics a assolir, la previsió dels 
resultats que s’han d’obtenir i els instruments de seguiment i avaluació a què s’ha de 
sotmetre la seva activitat i l’assignació dels recursos que corresponen pels resultats a 
aconseguir.  
 
IV. Que el Contracte Programa va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data 
..... 
 
Per tant, en funció de tot l’exposat, la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest Contracte Programa que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
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L’objecte del present Contracte Programa és establir el marc de relacions entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, per desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca, amb una vigència màxima quadriennal. 
 
El present Contracte Programa estableix un marc de treball estable definit per uns objectius 
estratègics que són la base dels plans d’accions que anyalment aprovarà l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, en què es concretaran unes actuacions avaluables 
a partir d’indicadors de seguiment de cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Contracte Programa 
 
El conjunt d’actuacions que ambdues parts acorden portar a terme en el decurs de la 
vigència del Contracte Programa s’establiran en un Pla d’Accions, que per l’any 2016 
s’adjunta com a annex II del present Contracte Programa, i que per als anys posteriors 
s’haurà de definir abans de finalitzar el tercer trimestre de l’any immediatament anterior, i 
que configurarà l’aportació a realitzar per part de Diputació de Barcelona. 
 
Les accions que inclou el Pla d’Accions s’emmarquen en un conjunt d’objectius estratègics. 
La Diputació de Barcelona considera que per impulsar el turisme a les comarques de la 
seva demarcació cal orientar les actuacions objecte del Contracte Programa a través de, 
com a mínim, dos objectius estratègics imprescindibles que haurà de desenvolupar 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, en el seu Pla d’Accions.  
 
Aquests objectius són: 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme 
que inclou la qualitat com a etapa prèvia i necessària. 

 
L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en destinació cap a tres 
grans reptes: 
 

 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 

 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 

 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles 
i més eficients. 

 
A partir d’aquests reptes convé dirigir els esforços de la gestió del turisme en destinació de 
manera clara cap a la sostenibilitat turística. 
 

 Orientar la destinació comarcal cap a la nova estratègia de qualificació i de 
màrqueting de Catalunya, de les marques i segells de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf facilitarà la implantació 
d’aquestes marques i segells a mesura que es vagin desenvolupant per part de 
l’Agència Catalana de Turisme, d’acord amb les destinacions locals implicades en 
cada cas i amb el sector privat. 

 
La Diputació facilitarà eines tècniques i recursos formatius als ens comarcals per tal 
que aquests puguin contribuir a la qualificació de l’oferta en base a aquesta estratègia 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

 
A més, l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es compromet a incorporar les 
següents línies de treball en el seu pla d’actuacions: 
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Promoció de la destinació comarcal al mercat català. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en l’obtenció de dades per a 
l’estadística i obtenció de coneixement estratègic. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en la promoció internacional de la 
destinació comarcal. 
 
Col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme en promoure la innovació de 
l’oferta turística i en la concreció de nous productes turístics. 
 
Participar en el programa de Punts d’Informació Turística (PIT) i en la generació d’una 
xarxa d’informació turística que doni a conèixer les activitats existents a les comarques 
de Barcelona. 
 
Col·laborar en el desenvolupament de plans de formació i de transferència de 
coneixement promoguts des de la Gerència de Serveis de Turisme. 
 
Mantenir actualitzat el MAPA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL de la seva 
comarca, el qual serà compartit amb la Gerència de Serveis de Turisme, i contribuir a la 
planificació turística en el seu àmbit territorial. 

 
Pel que fa als Plans d’acció anuals l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es 
compromet a desenvolupar una metodologia de planificació per objectius que es concretarà 
en plans anuals d’accions, d’acord amb els requeriments tècnics concertats amb la Gerència 
de Serveis de Turisme. Aquests plans d’acció han de concretar els seus objectius i línies de 
treball incloent les determinacions en aquest Contracte Programa.  
 
El pla d’acció tindrà un seguiment i serà avaluat conjuntament per l’ens comarcal i la 
Gerència de Serveis de Turisme. El Pla d’acció anual ha de contenir un sistema d’indicadors 
de seguiment que permeti la posada en marxa de mesures correctores.  
 
Tercer.- Obligacions de cadascuna de les parts 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona donar suport en la creació de producte, 
l’assessorament tècnic i treballar en les estratègies de màrqueting, etc., segons 
plantejaments o línies de treball de l’ens comarcal. En aquest sentit  es compromet a dur a 
terme les accions de promoció turística fora de l’àmbit català, en mercats estatals i 
internacionals. 
 
Per altra banda la Diputació de Barcelona informarà a l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf del desenvolupament de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona, tant pel que fa a l’avaluació de les peticions d’infraestructures 
turístiques en les Meses de Concertació com en les derivades del Catàleg anual de Serveis  
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es compromet a integrar les voluntats 
dels sectors públics i privats de la comarca del Garraf tot intentant intensificar els treballs 
relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la competitivitat del territori. Per 
altra banda es compromet a coordinar-se amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les 
accions de promoció incloses en els plans orientades a l’àmbit català, estatal i internacional.  
 
També es compromet a disposar d’un mecanisme de governança del turisme a la comarca, 
amb representació dels sectors públics i privats.  
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Quart.- Assignació de recursos, pagament i justificació 
 
El grau d’acompliment del Contracte Programa serà avaluat anualment per part de la 
Comissió de seguiment que es crea a l’efecte i que es refereix en el pacte sisè, en funció de 
l’assoliment dels compromisos i resultats prèviament consensuats i que integren el present 
Contracte Programa.  
 
L’aportació anual queda fixada en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
Aquests factors i la seva aplicació per a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
queden fixats a l’annex II i seran objecte de revisió anual. 
 
Assignació recursos 2016 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent tres mil 
tres-cents cinquanta-quatre euros amb divuit cèntims (103.354,18 €), sense perjudici que es 
puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte Programa, 
d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   80.983,61 € 

Factor de gestió   12.370,57 € 

Projecte singular   10.000,00 € 

Total 103.354,18 € 

 
A aquests imports s’haurà de descomptar 12.500,- € en concepte de factor de garantia i 
corrector, corresponents a l’aportació ja realitzada pel primer trimestre de l’any 2016, 
aprovat per decret de presidència número 957/16, en data 22 de febrer de 2016. Així, les 
quantitats resultants seran les següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   68.483,61 € 

Factor de gestió   12.370,57 € 

Projecte singular   10.000,00 € 

Total   90.854,18 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2016 rebrà el suport 
específic de 10.000 €, és el de “Productes turístics”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”,  “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Pagament avançat per un import de 39.241,81 €, que es podrà fer efectiu a partir de la 

signatura del Contracte Programa, prèvia justificació del pagament corresponent al 
primer trimestre de 2016. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de 
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setembre de 2016. 
 
- Pagament avançat per un import de 39.241,80 €, es realitzarà quan es justifiqui el 

pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 de 
desembre de 2016.  

 
- Pagament per un import de 12.370,57 €, import corresponent al factor de gestió. Aquest 

pagament es farà contra la justificació total de l’import restant pendent de justificació. 
S’haurà de presentar com a màxim el 31 de març de 2017 i haurà d’anar acompanyada 
de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport 

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i altres 
similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar despeses 
corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran 
de respectar les especificacions que consten a l’annex III del present contracte 
programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2016. 

 

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

 

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

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Assignació de recursos resta d’exercicis 
 
L’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del contracte 
programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions econòmiques, es 
determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en el sí de la Comissió de 
seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment dels objectius, les accions i els 
compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, 
sense necessitat de formalització d’addenda.   
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La forma de pagament es farà de la següent manera: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que es 
farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui justificat 
la totalitat dels imports corresponents a l’any anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de juny. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 30 de setembre.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de “factor de 

garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una vegada es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim el 31 
de desembre.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a màxim 
el 31 de març de l’any següent. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris  
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de suport 
 
La documentació a presentar per a fer les justificacions serà la mateixa que la que s’ha de 
presentar el primer any.  
 
Cinquè.- Vigència del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa serà vigent des de la data de la seva signatura i fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament de l’objecte del present 
Contracte Programa, es constitueix una Comissió de seguiment, amb representació paritària 
i un màxim de tres representats de cadascuna de les parts. Aquesta comissió estarà 
formada, per part de la Diputació de Barcelona pel Diputat Delegat de Turisme (o persona 
en qui delegui) i personal directiu o tècnic; i per part de l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf pel seu president (o persona en qui delegui) i altres electes i/o personal 
tècnic.  
 
La Comissió de Seguiment estarà presidida pel Diputat Delegat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona 
 
Per a realitzar el seguiment dels objectius del Contracte Programa, la Comissió de 
seguiment tindrà en compte el seu grau d’assoliment. 
 
Per valorar l’acció general d’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf i l’evolució 
turística de l’àmbit territorial que abasta, s’utilitzarà un sistema d’avaluació basat en 
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indicadors que es deriven dels sis àmbits de treball següents: activitat turística, producte 
turístic, cobertura territorial, accions de millora i competitivitat, accions de promoció i gestió i 
planificació). També es tindran en compte indicadors que ofereixin dades sobre els fluxos 
turístics, l’oferta turística, l’impacte econòmic i l’índex de satisfacció del visitant. 
  
Mitjançant aquest sistema de valoració global es podrà avaluar les diferents accions 
realitzades, la seva eficàcia i el grau d’assoliment dels compromisos acordats. 
 
Setè.- Revisió del Contracte Programa i modificació 
 
La Comissió de seguiment proposarà la revisió del Contracte Programa en el supòsit de 
produir-se variacions significatives en les magnituds que s’han establert com a indicadors de 
les accions que s’han de realitzar en el decurs de la seva vigència, o altres supòsits 
extraordinaris que es puguin plantejar. 
 
Vuitè.- Confidencialitat 
 
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest Contracte Programa 
com després de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació 
que li hagi estat subministrada o que hagi adquirit durant el curs de la realització de les 
actuacions que pel present document li corresponen, i no la revelarà a cap persona o 
societat, ni la usarà de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest 
Contracte Programa. 
 
Novè.- Causes de resolució  
 
El present Contracte Programa podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la 
seva vigència en els supòsits següents: 
 

 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’alguna de els obligacions establertes en els pactes del Contracte 

Programa. 
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el Contracte 

Programa. 
 Per les causes establertes en la legislació vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del Contracte Programa 
 
Aquest Contracte Programa constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, 
en relació a la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els 
acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest Contracte 
Programa. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest Contracte 
Programa. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues 
parts. 
 
Onzè.- Règim jurídic 
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El present Contracte Programa tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats 
signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, 
es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de 
la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del Contracte Programa. 
 
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el 
present Contracte Programa queda exclòs del seu àmbit d’aplicació. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present Contracte Programa fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del Contracte Programa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Contracte 
Programa, per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de noranta mil vuit-cents cinquanta-
quatre euros amb divuit cèntims (90.854,18 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016. 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.   

 
ANNEX AL DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL 
GARRAF AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES 
PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL GARRAF NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/7043 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 15 a la 
45 comprèn: 
 
ANNEX I DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL GARRAF”: PLA 
D’ACCIONS  
 
ANNEX II DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL GARRAF”: CRITERIS 
QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
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PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL GARRAF, 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
ANNEX III DEL “CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF AMB L’OBJECTE 
D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL GARRAF”: 
“ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF.  
 
CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA COMARCA DEL GARRAF, 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.100.000 € per a l’any 2016. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte Programa (en 
principi per a totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès i incloent el 
Moianès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor bàsic 
de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada comarca (factor 
corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la implementació de determinats 
aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de Turisme (factor de gestió) i 
d’una aportació variable en funció d’un projecte singular comarcal (projecte singular). Per a 
l’any 2016 la distribució per factors proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 
50.000 € per al factor corrector municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 200.000 € per a 
aportacions a projectes singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin la 
realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol correlacionar la 
dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor bàsic. Es tracta de 
garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes específic que té el turisme per a 
la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i transparent. 
 
Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 80.000 i un mínim de 45.000 € 
 
Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, resultant de 

relacionar la població comarcal i les places d’allotjament reglades a la comarca: 
hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes potencial dels 
atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en el pla de màrqueting turístic 
de la província de Barcelona 2012 (productes tipus estrella, A i B). 

 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació proporcional de la 

recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
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o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB turístic per 
comarques. 

 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una distribució 
proporcional de l’import proposat (700.000 € 2016) entre les comarques amb les limitacions 
establertes (vegeu quadre 1).  
 
Aquesta fórmula de càlcul es mantindrà durant la vigència del contracte – programa 2016-
2019. 
 
Factor corrector municipal 
 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada comarca, 
entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de suportar els ens 
comarcals.  
 
Aplicació 2016: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de municipis 
de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 sense els 
municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva), cal incrementar el factor bàsic en 
l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca per 163,39 € (50.000 € 
/ 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 

 
FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i desenvolupament de 
determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència de Serveis de Turisme i 
relacionades principalment en la identificació i la participació activa del sector turístic públic i 
privat de la comarca en les iniciatives de l’ens comarcal en benefici d’una gestió transparent 
i sostenible. Es tracta d’afavorir les dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels 
ajuntaments i dels empresaris, com de treballar conjuntament amb les comarques de 
l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

REPARTIMENT 50-50 OFERTA DEMANDA

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,052 0,046 0,060 0,068 1,000 0,551 0,499 0,234 0,139 0,027 0,068

VA 1,000 0,309 0,224 0,188 0,195 0,304 0,291 0,008 0,224 0,085 0,117

TAXA TURÍSTICA 0,010 0,007 0,052 0,500 0,028 0,302 1,000 0,003 0,050 0,223 0,109

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,477 0,851 0,827 1,362 1,822 2,157 2,640 0,708 0,849 0,790 0,716

SUMA TOTALS 14,199 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 72.802,99           41.972,40           40.755,59           67.142,95                   89.827,73           106.344,46                130.165,36         34.904,43           41.854,07           38.954,19                          35.275,83                   
700.000                                      

233.717                                      17,96% 17,44% 14,93% 17,91% 16,67% 15,09%

% per comarques

Total a repartir 86.337,55           

Màxim 80000

Mínim 45000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      72.802,99           57.477,48           55.811,17           67.142,95                   80.000,00           80.000,00                  80.000,00           47.798,52           57.315,45           53.344,31                          48.307,13                   

FACTOR CORRECTOR

50.000                                        

TOTAL MUNICIPIS

305 27 33 30 30 30 6 30 10 47 23 39

4.426,23             5.409,84             4.918,03             4.918,03                     4.918,03             983,61                        4.918,03             1.639,34             7.704,92             3.770,49                            6.393,44                     

77.229,22   62.887,32   60.729,20   72.060,98         84.918,03   80.983,61        84.918,03   49.437,86   65.020,37   57.114,80              54.700,57         

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 80.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (86.337,55 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben al 
mínim inicial de 45.000 € en 
un procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la 
reunió no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, 
sinó informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat 
de municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb 
una cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot 
donar el cas que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o 
associacions. 
 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de 
projectes concrets, etc. Aquestes reunions es consideren 
indispensables pel funcionament de l’ens, i contemplades en el règim 
intern de funcionament de l’ens. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 
 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

 
Objectiu 

 
Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
local i el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de 
projectes com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de 
treball amb grups temàtics o sectorial, o fins hi tot, reunions de 
convocatòria oberta (tant de temàtica com d’assistents). L’objectiu és 
establir una fórmula de treball regular que permeti incorporar la 
participació activa del sector privat en els diferents projectes del Pla 
d’Acció des de la fase de disseny a la implantació. 
 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions 
entre tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a 
l’any seria necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 
2016 es tindrà en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola 
reunió (al segon semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
 

No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per 
tècnics vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes 
(XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 
 

C) Formacions 

 
Objectiu 

 
Incentivar i donar suport a la realització formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del 
projecte turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la 
millora de la competitivitat empresarial, la millora del producte, la 
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creació del productes, la cohesió empresarial, etc. 
 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, be sigui a privats 
o públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria 
Sicted), formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i 
visites de benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de 
dinàmiques de grup, visites de familiarització a les empreses o serveis 
(en aquest cas, han de formar part d’un programa específic, 
calendaritzat i estructurat de contingut). També es tindran en compte 
formacions Sicted, sempre i quan siguin de creació pròpia per l’ens 
local o siguin viatges de familiarització (tant si són exclusius pels 
adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza d’una 
banda el número total de formacions, i de l’altra, el nombre 
d’assistents.  
 

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions 
Sicted de Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o 
sortides PIT (encara que siguin de doble convocatòria amb Sicted o 
obertes). Tampoc es tindran en compte formacions obertes a tots els 
sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en 
compte el nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de 
còmput per factor gestió. 
Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques, només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 
 

Evidències Còpia llistat assistents. 
De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

 
Objectiu 

 
Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així 
com el traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A 
la presentació cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els 
agents implicats, així com el volum econòmic i de recursos humans 
que hi ha al darrera. Aquesta presentació pot ser una jornada única 
amb aquest únic tema, o es pot fer conjuntament amb alguna altra 
presentació, lliurament de reconeixements d’altres projectes, 
conferència magistral, etc. El format ha de permetre la participació dels 
assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector 
públic com privat, independentment de que es faci per separat o 
conjuntament, tot i que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi 
de visualitzar el projecte territorial comú. Excepcionalment, aquest 
2016, es contemplarà la presentació del PA2017 al quart trimestre del 
2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un 
dia, mig dia, un parell d’hores, etc.).  
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Evidències Pendent determinar. 

 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

 
Objectiu 

 
Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i 
amb els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació 
d’interès per ells. L’objectiu es que tinguin informació puntual de temes 
formatius, informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats 
del sector, seguiment dels projectes principals de la comarca en 
matèria de turisme, informació de les accions de comercialització i 
promoció que es van duent a terme, etc. 
 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal 
que tant el sector públic com el sector privat estiguin informats i que 
rebin informació d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida 
als privats és d’igual interès que al sector públic, però no tota la 
informació que s’enviï als públics pot ser d’interès pels privats. Es pot 
optar doncs, per tenir dos butlletins. Es considera convenient un mínim 
de 7/8 butlletins anuals, i un màxim de 24. Excepcionalment, el 2016 
es tindrà en compte 3 butlletins, a comptabilitzar des del mes de juliol 
del 2016. 
 

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 
comunicacions anuals són necessàries, o l’actualització del 
mecanisme equivalent (blog, web, intranet) de forma setmanal. No es 
tindrà en compte comunicacions via correus electrònic, sense format 
de butlletí, ni tampoc comunicacions a subsectors (encara que tinguin 
format de butlletí), o butlletins d’una sola notícia. 
 

Evidències Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

 
Objectiu 

 
Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes 
territorials supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i 
gestió del servei i l’empresa turística.  

 
Comptabilitzarà 

 
El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els 
projectes SICTED (distingides el 2015), CETS (adherides i en fase 
d’adhesió el 2016), i PIT (d’acreditació i renovació el 2016). 

 
No es 
comptabilitzarà 

 
Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 
 

 
Evidències 

 
Pendent determinar. 

 
Per aquest factor de gestió, aplicat al Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2016). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 
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c) Formacions 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de formació 

anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els 
imports d’aquest factor. 
 
Quadre 2. Factor de gestió Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 

 

 
 
Resum de compromisos assumits per l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf: 
 

 
Factor 

 
Accions a 
realitzar 

Reunions amb 
tècnics 

4 

Reunions amb 
sector privat 

3 

Formacions  5 amb un total 
de 83 alumnes 

Presentació Pla 
d’accions 

Si 

Eines 
comunicació 
sector 

Si 
 

FACTOR
 IMPORT 

TOTAL  

TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI ACCIÓ

ACCIONS A REALITZAR
F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     total reunions: 22 909,09 € 3.636,36 € 4

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     total reunions: 88 340,91 € 1.022,73 € 3

F3 FORMACIONS 50.000 €     total formacions: 80 312,50 € 1.562,50 € 5

total alumnes: 1808 13,83 € 1.147,68 € 83

Hig. alimentària 25

Hig. alimentària 11

Taller Content Mkt 18

Taller Creació Prod 14

Jorn. Transf. Dades 15

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € total presentacions: 11 954,55 € 954,55 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € comunicació sector: 9 1.166,67 € 1.166,67 € si

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     nº empreses 729 39,78 € 2.784,64 € 70

Total Factor gestió Garraf 12.370,57 €

GARRAF
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Empreses i 
serveis en 
projectes 
territorial (PIT, 
SICTED, CETS) 

 
70 

 
PROJECTE SINGULAR 
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat una memòria de projecte 
singular a realitzar durant l’exercici 2016. Aquest projecte consisteix en el desenvolupament 
d’accions al voltant del turisme esportiu: creació i dinamització de producte i accions de 
promoció i comercialització, veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó comarcal, 
productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis i/o productes de la 
comarca. 
 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents característiques de 
format: 
o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i català/francès. Poden 

determinar-se altres idiomes si fos necessari. 
o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà Fotografies i mapa 
o Textos amb cos de de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al seu 
territori i com a mínim: 
o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus de Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per al Gerència de Serveis de Turisme faran servir les 
publicacions que s’ajustin a aquestes característiques.” 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars, en els municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs 
escolar 2016-2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 

COMARCA IMPORT SOL·LICITAT PROPOSTA IMPORT ASSIGNAT

Garraf 60.000 € 10.000 € 10.000,00 €         Productes turístics

PROJECTE
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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 Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports 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 les arts visuals.  
 
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dóna suport a la 
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la 
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques 
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a 
l’oferta cultural i artística per als escolars. 
 
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 aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de 
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen 
fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les 
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, en els 
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al 
Teatre i que són gestionades directament pels ajuntaments. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS-
CENTS SIS MIL EUROS (206.000.- EUR) dels quals cent tres mil euros (103.000.- 
EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2016 i cent tres mil euros (103.000.- EUR) 
aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries anàlogues del pressupost per a 
l’exercici 2017. 
 
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es podrien veure 
afectades són: G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300, tot i que depenen de la 
diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions 
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pressupostàries següents: G/40103/33410/46500, G/40103/33410/46700, 
G/40103/33410/46900. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases especifiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria 201620165120008583, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 
2016-2017, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES 
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS 
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO 
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2016-2017 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008583 
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1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a 
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs 
2016-2017, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre. 
 
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari 
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant. 
 
La programació s’ha de regir pels criteris pedagògics i organitzatius següents: 
 

• Que consti d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats per 
companyies professionals. 

• Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. 

• Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 
• Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes. 
• Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de 

titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi no 
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a 
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de 
disposar d’un aforament mínim de 180 espectadors i hauran de tenir les condicions 
adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat.  

• Les sessions de teatre debat realitzades al mateix centre docent, també són objecte 
de la present convocatòria. El teatre debat consisteix en unes sessions de teatre que 
treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors conduït per 
la mateixa companyia. Aquestes sessions són adreçades a grups reduïts, per un 
màxim de 70 alumnes, per garantir la proximitat i la màxima participació en el debat.  

 
Queden excloses de suport: 
 

• La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
• La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent excepte les sessions 

de teatre debat. 
• Les sessions de cinema.  
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2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

• Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments. 
• Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals. 
• Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu. 
• Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població 

infantil i juvenil. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2016-2017 (de l’1 de setembre de 2016 al 
30 de juny de 2017). 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments i/o ens locals, les 
entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques 
empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, mancomunitats i altres 
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades als escolars 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), i reuneixin les següents condicions: 
 

• Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta 
el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de les 
comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental i, del Maresme, podran participar els municipis de 
Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera.  

 
• Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió 
Artística. 
 
3. Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa 
ofert (contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i 
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a 
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.  
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web del programa Anem 
al teatre (http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues) i que haurà 
d’incorporar o adjuntar la següent informació: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter 

amb el que ho fa. 
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b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció 

amb indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que es sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la 
Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la 
Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves 
obligacions. 

 
2) Declaració responsable: 

 
a) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 

condicions de la subvenció, o bé indicació de l’externalització de la gestió de 
l’activitat en base a una relació jurídica prèvia i preexistent. 

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per 
l’òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través 
del Protocol general de Xarxes de Governs Locals 2016-2019 ajuts per a les 
mateixes actuacions presentades a la present convocatòria. 

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb 
el model normalitzat.  

 
3) Programació proposada, mitjançant el model excel que es podrà descarregar al web 

del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la 
companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, nombre de passis previstos, nombre 
d’espectadors inscrits a cada espectacle, cicle per al qual es programa, fitxa artística 
(en cas de no adjuntar el programa editat), teatre a on es programa i municipi on 
s’ubica el teatre. 

 
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model excel que es podrà descarregar 

al web del programa Anem al teatre i que haurà d’incorporar la següent informació: 
nombre de funcions, nombre d’espectadors, nombre d’espectadors amb transport 
interurbà, nombre d’espectadors amb transport urbà i les seves especificitats (en els 
casos que sigui subvencionable tal i com estableix l’article 16 de les presents bases), 
nombre d’escoles participants i el pressupost desglossat per conceptes d’ingressos 
(entrades dels alumnes i altres subvencions i/o patrocinis) i despeses (caixets, lloguer 
del teatre o espai escènic, transport interurbà, transport urbà, gestió externalitzada, 
assistència tècnica i lloguer de material escènic). 

 
5) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 

acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. 
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Per tal de facilitar el procés de valoració de les propostes presentades també es demana 
que s’enviï la documentació per correu electrònic, en el seu format digital original (excel i 
word..) a: anemalteatre@diba.cat  
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’ens local. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues 
 

• Sol·licitud.  
• Declaració responsable. 
• Pressupost previst de l’activitat.  
• Programació proposada.  

 
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el 
curs escolar 2016-2017 (de l’1 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017). 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
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9. Criteris objectius de valoració de les programacions i d’atorgament de la 
subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
 

C
R

IT
E

R
I 

                             DESCRIPCIÓ 

P
U

N
T

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

 P
R

O
P

O
S

A
D

A
 

1 Qualitat artística dels espectacles (interpretació, dramatúrgia i escenografia)  
40 

punts 

2 Diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa, circ, màgia....)  
20 

punts 

3 

Professionalitat de les companyies (trajectòria de la companyia, 
reconeixement públic, premis i participació en fires i mostres professionals) i 
l’equilibri de l’oferta artística entre les companyies existents al mercat (tot 
evitant la concentració excessiva de la programació en unes mateixes 
companyies) 

20 
punts 

4 
Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu (temàtica, 
posada en escena i interpretació) 

20 
punts 
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5 

Sostenibilitat i coherència econòmica del programa, tenint en compte 
l’equilibri entre els ingressos i les despeses. Es considerarà òptim que els 
ingressos dels alumnes sufraguin com a mínim un 50% del cost total del 
programa als municipis que no necessiten transport interurbà i un 30% als 
que en necessiten. Per a les despeses subvencionables s’estableixen uns 
preus unitaris màxims descrits a l’article 16 de les presents bases. És 
valorarà la màxima concreció de tots els conceptes necessaris que 
configuren el pressupost. 

100 
punts 

 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 

a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o 
superior a 100 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada 
(criteris 1, 2 , 3 i 4). 
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b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 
desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o inferior a 99 punts, o 
bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 
1, 2, 3 i 4). 

 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes. 
 
10. 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 
la present convocatòria serà de dos-cents sis mil euros (206.000.- EUR) dels quals cent tres 
mil euros (103.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2016 i cent tres mil euros 
(103.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2017. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es veuran afectades són: 
G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300, tot i que depenent dels ens beneficiaris es 
poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/40103/33410/46500, 
G/40103/33410/46700, G/40103/33410/46900. 
 
Per a l’exercici 2017 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost 
vigent. 
 
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats tenint en compte 
els criteris de valoració fixats a l’article 9. 
 
El percentatge màxim de suport es podrà reduir als ens beneficiaris que en la convocatòria 
anterior (curs 2015/2016) no hagin ajustat el seu balanç final al pressupost presentat a la 
sol·licitud com a mínim en un 90%. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no queden 
cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en cap cas, 
superarà els següents barems: 
 

• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.  
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article 
16, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.  
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 9, i en funció de la 
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació 
menor. L’establiment d’aquests trams per puntuació i percentatges de suport quedarà 
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degudament motivat en l’informe d’instrucció. S’atorgarà un import de subvenció 
individualitzat per cada projecte/activitat. 
 
S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en 
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

• Pel Diputat delegat de Cultura, com a president de l'Òrgan responsable. 
• Pel Diputat delegat d’Educació. 
• Pel Gerent de Serveis d'Educació. 
• Per la Gerent de Serveis de Cultura. 
• Per un representant de la Presidència de la Corporació 
• Per un tècnic en matèria de Cultura. 
• Per un tècnic en matèria d'Educació. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella 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. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i 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 a les 
persones interessades 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. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
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S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, 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. 
 

1. 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. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. 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 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. 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. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa 
vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès 
públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
7. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la 

sol·licitud. Quan es produeixi un canvi d’un o més espectacles de la programació 
presentada, l’Oficina de Difusió Artística, en funció dels criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 
(descrits a l’article 9) podrà reduir l’aportació econòmica assignada.  
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8. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord 
amb la normativa d’ús del logotip de la Institució.  

 
16. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables (i en base als preus 
unitaris màxims fixats) les següents: 

 

Caixets de les companyies 
Fins a un preu unitari màxim de 6,70 
€ per espectador 

Gestió externalitzada del programa: coordinació, assistència 
tècnica, control de les inscripcions, relació amb les escoles, 
entre altres 

Fins a un preu unitari màxim de 1,80 
€ per espectador  

Transport interurbà: despeses en transport de l’alumnat que 
s’ha de desplaçar a un teatre d’un altre municipi 

Fins a un preu unitari màxim de 4,50 
€ per espectador 

Transport urbà : despeses del transport de l'alumnat que s’ha 
de desplaçar al teatre del seu municipi.  
Serà subvencionable en cas que es donin les dues 
circumstàncies següents: 

1) que l'escola es trobi a una distància igual o superior a 
2,5 km de l'espai escènic i 

2) que el municipi no disposi de transport públic urbà a 
l'abast, amb una freqüència de pas de mínim 30 
minuts. 

 
Fins a un preu unitari màxim de 3,50 
€ per espectador 

Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència tècnica. 
Fins a un preu unitari màxim de 0,90 
€ per espectador 

Lloguer de l’espai escènic: 
- d’un espai escènic de titularitat pública d’un altre municipi 
- d’un espai escènic de titularitat privada 

Fins a un preu unitari màxim de 0,90 
€ per espectador 

 
Tots els preus són amb IVA inclòs 

 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la 
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims. 
 
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens 
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a 
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a l’apartat primer 
d’aquestes bases específiques. Caldrà annexar documentalment a la justificació de 
despeses la concessió d’aquests ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

• Els drets d’autor (SGAE o l’entitat de gestió que correspongui). 
• Despeses de personal (Capítol I). 
• Difusió i comunicació del programa. 
• El transport urbà quan no acompleixi els requisits establerts a l’article 16. 
• L’IVA, quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
 
18. Forma de pagament 
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El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 2 d’octubre de 
2017.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues, i 
revestirà la forma de: 
 
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes 
autònoms locals, per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari 
presenti: 
 

a) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel 
secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació 
d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la despesa, 
creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat 
a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin 
estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 

 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

  
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots 

els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, 
així com dels ingressos que financen l’actuació. 

 
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 

100% del seu cost. 
 

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i 
amb la Seguretat Social. 

 
b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 

podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 
 
c) Memòria - quadre resum de participació on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de 
referència hagi deferit la gestió de l’activitat). 
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a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 72.2 RLGS. 
 

b) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us 
podreu descarregar al web del programa, signat pel representant legal. 

 
c) Memòria - quadre resum de participació, on constin les activitats realitzades i els 

resultats obtinguts, segons el model que us podreu descarregar al web del programa, 
signat pel representant legal. 

 
d) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
2.- 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 concedit. 
 
b) S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades. 
 
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 que es 
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest 
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la 
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop finalitzada 
l’activitat. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que 
les despeses justificades per l’ens local siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la 
reducció operada. 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. 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. 
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2. 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. 
 
21. 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. 
 

22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la 
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 
 
d) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus unitaris 

establerts a l’article 16, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a aquests 
màxims. 

 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. S’haurà d’especificar tant al pressupost com al 
balanç econòmic final. 
 
Tanmateix, 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. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
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Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, 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, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 215), 
el text íntegre del qual és el següent: 
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“Extracte de l’Acord de data ........ de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2016-2017 de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports. 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments i/o ens locals, les 
entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques 
empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, mancomunitats i altres 
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades als escolars 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), i reuneixin les següents condicions: 
 

• Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta 
el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de les 
comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental i, del Maresme, podran participar els municipis de 
Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera.  

 
• Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió 
Artística. 
 
3. Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa 
ofert (contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i 
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a 
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.  
 
Segon. Objecte. 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a 
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs 
2016-2017, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre. 
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Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari 
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant. 
 
La programació s’ha de regir pels criteris pedagògics i organitzatius següents: 
 

• Que consti d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats per 
companyies professionals. 

• Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. 

• Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 
• Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes. 
• Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de 

titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi no 
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a 
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de 
disposar d’un aforament mínim de 180 espectadors i hauran de tenir les condicions 
adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat.  

• Les sessions de teatre debat realitzades al mateix centre docent, també són objecte 
de la present convocatòria. El teatre debat consisteix en unes sessions de teatre que 
treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors conduït per 
la mateixa companyia. Aquestes sessions són adreçades a grups reduïts, per un 
màxim de 70 alumnes, per garantir la proximitat i la màxima participació en el debat.  

 
Queden excloses de suport: 
 

• La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
• La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent excepte les sessions 

de teatre debat. 
• Les sessions de cinema.  

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

• Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments. 
• Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals. 
• Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu. 
• Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població 

infantil i juvenil. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de dos-cents sis mil euros (206.000.- EUR) dels quals cent tres 
mil euros (103.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2016 i cent tres mil euros 
(103.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2017. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es veuran afectades són: 
G/40103/33410/46201 i  G/40103/33410/46300, tot i que depenent dels ens beneficiaris es 
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poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/40103/33410/46500, 
G/40103/33410/46700, G/40103/33410/46900. 
 
Per a l’exercici 2017 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost 
vigent. 
 
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats tenint en compte 
els criteris de valoració fixats a l’article 9. 
 
El percentatge màxim de suport es podrà reduir als ens beneficiaris que en la convocatòria 
anterior (curs 2015/2016) no hagin ajustat el seu balanç final al pressupost presentat a la 
sol·licitud com a mínim en un 90%. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no queden 
cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en cap cas, 
superarà els següents barems: 
 

• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.  
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article 
16, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.  
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 9, i en funció de la 
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació 
menor. L’establiment d’aquests trams per puntuació i percentatges de suport quedarà 
degudament motivat en l’informe d’instrucció. S’atorgarà un import de subvenció 
individualitzat per cada projecte/activitat. 
 
S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en 
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’ens local. 
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues 
 

• Sol·licitud.  
• Declaració responsable. 
• Pressupost previst de l’activitat.  
• Programació proposada.  

 
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el 
curs escolar 2016-2017 (de l’1 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017). 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa per un crèdit total de DOS CENTS 
SIS MIL EUROS (206.000.- EUR) dels quals CENT TRES MIL EUROS (103.000.- 
EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2016 i CENT TRES MIL EUROS 
(103.000.- EUR) a l’exercici pressupostari 2017. 
 
Cinquè.- RETENIR una despesa de DOS-CENTS SIS MIL EUROS (206.000.- EUR), 
dels quals CENT TRES MIL EUROS (103.000.- EUR) aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46201 de l’exercici 2016 i CENT TRES MIL EUROS 
(103.000.- EUR) aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga de l’exercici 
2017, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
conveni tipus de col·laboració per a la prestació del servei de lectura mitjançant 
bibliobús, que actualitza les directrius generals d’assistència i cooperació 
tècnica de la Diputació de Barcelona per a la prestació d’aquest servei.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

461 
 

de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 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 demarcació per tal d’assegurar que 
puguin dotar els seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
Un dels objectius de la Diputació de Barcelona és garantir l’accés a la informació i a la 
cultura a tots els ciutadans del seu territori. En aquest sentit, l’any 1995, a través del 
llavors Servei de Biblioteques es va elaborar un Pla de bibliobusos per tal de donar 
una alternativa bibliotecària a les poblacions de menys de 3.000 habitants que no 
tenen obligació ni mitjans per mantenir una biblioteca fixa actualitzada. 
 
Amb aquest objectiu es pretén oferir possibilitats d’accés al coneixement, a la cultura, 
el pensament, el lleure i a la informació als municipis més petits, de manera similar als 
que ofereixen les biblioteques estables de les poblacions grans. El Bibliobús presta 
unes funcions equiparades a les de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM), ja que a través del catàleg col·lectiu dóna accés al fons bibliogràfic 
de tota la Xarxa. 
 
El bibliobús és una biblioteca mòbil que s’ha impulsat en zones de menys concentració 
demogràfica, principalment en municipis d’entre 300 i 3.000 habitants. Actualment la 
Diputació compta amb deu bibliobusos que donen servei a un total de 103 municipis, 
amb un àmbit de cobertura de gairebé 170.000 habitants. 
 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), atribueix com a competències pròpies de la Diputació, la coordinació dels 
serveis municipals, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica i la prestació 
dels serveis públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal. De 
manera similar, també preveu aquestes atribucions per a la Diputació l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal de de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 
 
Així mateix, la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, a més 
de la previsió dels serveis bibliotecaris mòbils i la regulació dels serveis de suport a la 
lectura pública, en el seu article 39 assigna expressament als municipis les 
competències, entre d’altres, de coordinar i promoure la lectura pública i disposa que 
els municipis de menys de cinc mil habitants han de rebre suport en la prestació 
d’aquest servei. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de lectura pública de Catalunya, en relació a la disposició transitòria tercera 
de la citada Llei 4/1993, determina els serveis de suport a la lectura públic que 
correspon prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió 
del territori de Catalunya en regions i, entre aquests serveis l’apartat e) de l’esmentat 
article 2.3, inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui 
supracomarcal”. 
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L’article 36.2.b) de l’esmentada LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, permeten a la Diputació la 
subscripció de convenis administratius per a l’assoliment dels seus fins i l’execució de 
les seves competències. 
 
Per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, de data 12 de juliol de 2012 es 
van aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de 
bibliobús, contingudes en el text del conveni tipus que cal actualitzar. 
 
Els municipis que es relaciona a la part dispositiva d’aquesta proposta han posat de 
manifest la seva voluntat d’acceptar l’assistència i cooperació tècnica i econòmica de 
la Diputació de Barcelona per a la prestació d’aquest servei amb un bibliobús que 
s’integra a la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.2) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicat al BOPB 
de 22 d’abril de 2016.   
 
En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració per a la prestació del servei de 
lectura mitjançant bibliobús, que actualitza les directrius generals d’assistència i 
cooperació tècnica de la Diputació de Barcelona previstes per a la prestació d’aquest 
servei, i d’acord amb la minuta es transcriu que a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE .................. PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LECTURA 
MITJANÇANT UN BIBLIOBÚS 
 
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 número 3048/2016, de 19 d’abril, d’aprovació de la 
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), 
assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats 
conferides en virtut del Decret de la Presidència núm. 7731/2016, de 28 de juliol (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2016). 
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AJUNTAMENT DE ................, representat per l’alcalde president /l’alcaldessa presidenta, 
Il·lm. Sr./ Sra. .............................., assistit pel secretari / la secretària d’aquest Ajuntament 
Sr./ Sra. ............................... 
 
  
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL); l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i l’article 39.2 de la Llei 4/1993, de 
18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la biblioteca pública és 
un servei de prestació obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants. 
 
L’esmentada Llei 4/1993 i el Mapa de Lectura Pública de Catalunya preveuen per aquells 
municipis que no disposin de servei estàtic, l’accés a la lectura pública mitjançant el servei 
de bibliobús. 
 
2. L’article 36 de la LBRL atribueix com a competència pròpia de la Diputació la coordinació 
dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adequada, així com 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i la prestació de serveis 
públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal.  
 
3. L’article 2.3 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 
4/1993, 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, i entre aquests serveis l’apartat e) de 
l'esmentat article inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui 
supracomarcal”. 
 
4. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta les 
esmentades funcions de coordinació, assistència i cooperació municipal, per tal d’assegurar 
la prestació adequada del servei de biblioteca pública. 
 
5. La Diputació de Barcelona, de conformitat amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya, considera el servei de Bibliobús adient per als municipis de menys de 3.000 
habitants. En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012 es 
van aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de bibliobús.  
 
D’acord amb l’anterior, es mantindrà el servei de bibliobús mentre el municipi no disposi de 
biblioteca estable. 
  
6. Ambdues administracions tenen voluntat de formalitzar, en el present document, un 
conveni de col·laboració de conformitat amb 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 en 
relació al règim jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.  
 
7. El present conveni va ser aprovat per resolució ..... de l’Ajuntament de data .................... i 
per Acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de data ..................  
 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és fixar els termes de col·laboració per establir la prestació del 
servei de lectura pública mitjançant un bibliobús de la Diputació de Barcelona, al municipi de 
................. 
 
L’Ajuntament de ................ accepta l’assistència i cooperació tècnica de la Diputació de 
Barcelona que suposa la prestació aquest servei, que forma part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la demarcació de Barcelona (en endavant XBM), gestionada concertadament 
entre la Diputació i els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Direcció tècnica 
 
La Direcció tècnica del Bibliobús l’exercirà el/la bibliotecari/a director/a del Bibliobús, 
contractat/da per la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Ubicació 
 
El Bibliobús s’instal·larà en espais del municipi que permetin el seu ús d’una manera idònia 
facilitant l’accés al conjunt dels ciutadans. 
 
Quart. Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona es compromet al compliment dels pactes d’aquest conveni, i de 
manera concreta a: 
 

1. Subministrar el fons documental del Bibliobús, fent la reposició anual necessària per a 
l’actualització dels documents i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de 
cada exercici. 

 
2. Organitzar el funcionament tècnic del Bibliobús.  
 
3. Aportar la dotació del personal necessària, així com oferir-li la formació tècnica adient. 
 
4. Proporcionar el material tècnic que necessiti el Bibliobús per al seu funcionament. 
 
5. Facilitar als usuaris del Bibliobús l’accés als fons bibliogràfics i documentals del 

conjunt de les biblioteques de la XBM i a altres sistemes d’informació externs. 
 
6. Establir, d’acord amb l’Ajuntament, els dies què es prestarà el servei al municipi; sens 

perjudici de que, per necessitats generals, la Diputació de Barcelona pugui modificar 
els dies o els horaris del servei comunicant-ho prèviament a l’Ajuntament. 

 
7. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti a la prestació del servei 

planificat, amb la màxima antelació possible.  
 
8. Facilitar anualment a l’Ajuntament informació i avaluació de l’ús del servei a la 

població.  
 
Cinquè. Compromisos de l’Ajuntament de ................ 
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L’Ajuntament es compromet al compliment dels pactes d’aquest conveni, i de manera 
concreta a: 
 

1. Facilitar l’espai d’estacionament i la seva senyalització per tal de garantir l’accés del 
vehicle del Bibliobús els dies establerts per a la prestació del servei.  

 
2. Facilitar l’establiment de les connexions elèctrica i telefònica i garantir la deguda 

certificació i revisions de la instal·lació per un instal·lador autoritzat, segons estableix 
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent. 

 
3. Facilitar accés a lavabos al personal del Bibliobús. 
 
4. Comunicar amb la major antelació possible al personal del Bibliobús i a la Gerència 

de Serveis de Biblioteques qualsevol circumstància que no permeti donar el servei o 
bé accedir a la parada. 

 
5. Col·laborar activament en la difusió del servei de bibliobús entre la població del 

municipi, el que inclou el compromís de crear, a la pàgina web municipal, un espai 
destinat a la promoció del servei de Bibliobús. 

 
6. Promoure el Bibliobús com un agent de formació i de lleure per a tots els habitants del 

municipi, facilitant la relació d’aquest amb els agents territorials, especialment amb les 
escoles i entitats culturals. 

 
7. Col·laborar en la prestació del servei amb el personal adscrit al Bibliobús, així com 

facilitar espais adequats per dur a terme activitats per fomentar la lectura o la 
formació permanent. 

 
8. Facilitar, d’acord amb la Direcció del Bibliobús, un punt estable i accessible dins del 

municipi per facilitar el retorn i préstec de documents. 
 
9. Informar a la població de qualsevol incident que alteri l’ús del servei. 
 
10. Designar interlocutors de l’Ajuntament per al servei de Bibliobús als quals es pugui 

contactar en horari d’oficina i en l’horari de servei del Bibliobús al municipi. 
 
11. Donar-se per assabentat de les directrius de la Diputació en relació al carnet d’usuari i 

d’ús dels serveis bibliotecaris vinculats al carnet de la XBM. 
 
12. Facilitar la coordinació i cooperació del municipi amb el sistema de lectura pública. 

 
Sisè. Comissió de seguiment 
 
Per avaluar el funcionament del servei i facilitar la interlocució i l’aplicació d’aquest conveni 
es constituirà una Comissió de seguiment que estarà integrada pel director o directora del 
Bibliobús, un representants de cadascun dels respectius ajuntaments als que dóna servei el 
Bibliobús i un representant de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà a partir de la signatura d’aquest conveni i amb 
una periodicitat mínima bianual. 
 
Setè. Protecció de dades de caràcter personal 
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Donat que amb l’objecte de l’actuació conveniada es té accés, de forma directa o indirecta, 
a dades de caràcter personal, ambdues parts adoptaran les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seva estricta confidencialitat, especialment en allò 
que es refereix al deure de secret exigit en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Vuitè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix per una vigència de 4 anys.  
 
Transcorregut aquest termini i donada la naturalesa del conveni, tret que qualsevol de les 
administracions signatàries mitjançant preavís a l’altra part, decideixi rescindir-lo, quedarà 
prorrogat pel mateix període. 
 
Novè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució d’aquest conveni, les següents: 
 

1. Que l’Ajuntament inauguri una biblioteca integrada al Sistema de lectura pública de 
Catalunya.  

 
2. Quan, efectuada l’avaluació anual del servei a partir de les estadístiques d’ús i els 

costos del servei, la mitjana d’usos de préstec per dia de servei sigui inferior a 14 
usos, en el cas de municipis entre 300 i 999 habitants, i inferior a 18 usos de préstec 
en municipis superiors a 1.000 habitants.  

 
3. Quan l’Ajuntament no garanteixi les condicions del servei i això comporti tenir el 

vehicle inactiu de manera reiterada. 
 

Desè. Règim jurídic i naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament i per a la seva interpretació, 
s’estarà al previst a la legislació catalana, Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i legislació estatal d’aplicació, a 
més de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Onzè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
Segon. Procedir a la formalització dels corresponents convenis de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de El Brull, Collsuspina, Llucà, Orís, Prats 
de Lluçanès, Tagamanent i Tavèrnoles.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
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55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’any 
2016.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 12 de maig 
de 2016 el dictamen de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a 
l’any 2016. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 25 de maig de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 306818.  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i el corresponent atorgat per a 
esmenes i subsanacions, es va procedir a la valoració de les sol·licituds presentades.  
 
En aquesta convocatòria s’han rebut 54 sol·licituds, de les quals un cop examinades i 
valorades segons els criteris establerts a la clàusula 11, s’ha considerat a 
subvencionar 22, se n’han desestimat 19 per menor valoració i les 13 restants han 
estat excloses per altres motius. 
 
El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de cent 
mil euros (100.000,00 €), no obstant, l’òrgan competent per a la concessió pot, 
discrecionalment, deixar deserta la convocatòria o no esgotar el crèdit total previst 
(clàusules 12 i 14 de la convocatòria). En aquest sentit, la concessió que es proposa 
no esgota el crèdit inicial destinat, essent la concessió proposada per un import total 
de 40.000.-€, per la qual cosa es proposa l’alliberament dels 60.000.-€ restants. 
 
Vista la clàusula 14 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 22 de juliol d’enguany, que consta en l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació en data 19 de juliol de 2016, 
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual, de conformitat amb les 
clàusules 11 i 13 de la convocatòria, consta a l’expedient. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, en virtut del que disposa l'apartat 3.3.b) de la Refosa 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions per un import quaranta mil euros 
(40.000,00€) a les associacions que tot seguit es relacionen, en el marc de la 
convocatòria núm. 08243/16 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a 
l’any 2016: 
 

Entitat Nom projecte NIF Puntuació Atorgament Posició 

AMPA COL·LEGI BON 
SALVADOR 

TALLER ARQUEOLOGIA. 
JACIMENT ARQUEOLOGI BON 
SALVADOR (JABS) 

G59063925 81 
                  

3.577,00 €  
1  

AMPA CEIP ANTONI BRUSI 
TOT APRENENT A NO 
MALBARATAR ALIMENTS I A 
REAPROFITAR ELS SOBRANTS 

G08851909 80 
                     

2.000,00 €  
2  

AMPA EL CABRERES 
LA POLLANCREDA, UN ESPAI 
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 

G58436833 76 
                     

2.000,00 €  
3  

AMPA ESCOLA LA POPA DE 
CATELLCIR 

PROJECTE ESCOLES 
COMPARTIDES 2015-2016 

G64123243 75 
                     

1.904,00 €  
4  

AMPA EBM SOLEIA VIATGE A ITACA G59586735 75 
                      

1.780,00 €  
5  

AMPA ESCOLA PILARIN 
BAYES 

TROTALLIBRES G59345728 73 
                     

1.090,00 €  
6  

AFA MARTA MATA CAFE PEDAGÒGIC G65405532 71 
                         

820,00 €  
7  

AMPA INSS MARIA DE 
BELL-LLOC 

PROJECTE INTERCANVI G63445670 71 
                     

2.000,00 €  
8  

AFA ESCOLA DOVELLA 
REPENSAR EL PATI DE 
L'ESCOLA DOVELLA 

G58298324 71 
                     

3.448,00 €  
9  

AMPA ESCOLA D' 
EDUCACIÓ ESPECIAL 
LLAR-STA MARIA DE 
QUERALT 

TERAPIA CANINA A L'ESCOLA G63560650 71 
                     

3.448,00 €  
10  

Associació de Pares i Mares 
del CP Germanes Bertomeu 

FEM ESCOLA, FEM SALUT, FEM 
COMUNITAT 

G58387648 71 
                     

3.448,00 €  
11  
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AMPA DE L'INSTITUT PERE 
CALDERS 

A L'INSTITUT PERE CALDERS 
ENS DESENVOLUPEM 
EMOCIONALMENT 

G61112306 70 
                     

2.956,00 €  
12  

AMPA ESCOLA JOSEP 
MONMANY 

LLEGIM PER L'ÈXIT G08689770 70 
                     

2.956,00 €  
13  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES DE L'ESCOLA LOLA 
ANGLADA 

TALLER D'EDUCACIÓ 
EMOCIONAL 

G58404161 68 
                      

1.972,00 €  
14  

AMPA ESCOLA SANT 
JOSEP 

LA FORÇA DE LA VOLUNTAT G58216276 66 
                         

985,00 €  
15  

AMPA ESCOLA ANTONI 
GAUDI SANT BOI 

M3 MES MUSICA MESTRES: 
"FEM SENTIR LA NOSTRA VEU 
AL MIGDIA 

G59123380 66 
                          

676,00 €  
16  

AMPA Escola Els Aigüerols Projecte PATI G65185969 66 
                         

985,00 €  
17  

AMPA DEL CEIP 
PRACTIQUES 2 DE 
BARCELONA 

CORAL FEM MIGDIA! G64405483 66 
                         

500,00 €  
18  

AMPA CENTRE 
D'EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA COLLSEROLA 

EL JARDÍ DE LES OLORS. 
ESCOLA COLLSEROLA SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

G58563628 66 
                         

985,00 €  
19  

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES CEIP 
ISIDRE MARTI 

CAIXA DE COLORS; PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ PER A LA 
SOLUCIÓ DE CONFLICTES 

G58831561 66 
                         

985,00 €  
20  

AMPA FOLCH I TORRES 
"JUGAR A SER TU" A TRAVES DE 
L'ARTTERAPIA 

G59144022 66 
                         

985,00 €  
21  

AFA ESCOLA LLUIS VIVES PATIS COEDUCATIUS G58180969 65 
                         

500,00 €  
22  

 
Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració: 
 

Entitat Nom Projecte NIF Puntuació 

AMPA ESCOLA DR. SAMARANCH I FINA 
REPENSEM EL NOSTRE PATI: EL PATI 
DELS NOSTRES SOMNIS 

G08854028 63 

AMPA ESCOLA SANT DOMENEC DE LA 
RÀPITA 

AL MENJADOR JUGUEM A ESCACS G08854515 61 

AMPA ESCOLA L'ARJAU 
ACTIVITATS PER A LA DIVERSITAT: 
ESCACS, ROBÒTICA I TALLER CREATIU 

G59388215 61 

AMPA DEL COL·LEGI SANT RAMON 
NONAT DE BARCELONA 

PROJECTE CIENTÍFIC ROBÒTICA G58178260 58 

AMPA ESCOLA BRESSOL SENTMENUTS Adequació de l'escola Bressol a les noves TIC G61760815 56 

AMPA PARC DE L'AIGUA CEIP SANT 
QUIRZE SAFAJA 

NOU PLA DE MENJADOR ESCOLA SANT 
QUIRZE SAFAJA 

G63982219 53 

AMPA DEL CEIP VALL DEL GES ESPAI DE TROBADA. RACÓ DE TALLERS G59492082 51 

AMPA ESCOLA SENTFORES PLA DE LECTURA G59428342 51 

AMPA ESCOLA EL PILAR ROBÒTICA AL PILAR G60948932 51 

AMPA DE L'ESCOLA SERRA DE MIRALLES PETIT BINDING G64666068 50 

AMPA CEIP PONENT DE TERRASSA CASAL D'ESTIU INCLUSIU G63640239 46 

AMPA ESCOLA FONT D'EN FARGAS 
MATEMÀTIQUES TIC PER TOTS A L'ESCOLA 
FONT D'EN FARGAS 

G58440736 46 

AMPA GUIMBARDA PROJECTE G65461758 46 

AMPA ESCOLA COPONS CONNECTEM G63183115 46 

AMPA ESCOLA SUBIRATS 
JOCS DE TAULA-REDESCOBRIM ELS 
NOSTRES NENS 

G58132572 41 

AMPA SES MANUEL CARRASCO I 
FORMIGUERA 

ADOLESCENTS CREATIUS AMOROSOS 
PACÍFICS I AUTÒNOMS 

G61402434 41 

APA VICENTE ALEIXANDRE TALLER DE FAMÍLIES ALEIXANDRINES G58933961 38 

AMPA ESCOLA SANTA MARIA DE 
CERVELLÓ 

PROJECTE G08579997 36 

AMPA ESCOLA MARINA PROJECTE MEDIACIÓ ESCOLA MARINA G63951057 15 

 
Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir 
amb els requisits de la convocatòria: 
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Entitat Projecte NIF Motiu exclusió 

AMPA DEL ROCAL 
ELS PARES I MARES AMB 
L'ESCOLA 

G63636328 
Sol·licitud per subvencionar la 
programació/activitat anual de 
l’entitat; base 2 

AMPA DE L'INSMIQUEL 
MARTI I POL DE RODA DE 
TER 

ACCIONS FORMATIVES PER A LA 
CAPACITACIÓ DE LES FAMÍLIES EN 
L'ÀMBIT EDUCATIU DE L'ETAPA DE 
L'ADOLESCE 

G60701430 
Sol·licitud per a subvencionar un acte 
puntual expressament exclòs; base 2 

AMPA DE L'ESCOLA JAUME 
FERRAN I CLUA 

PROJECTE ÀGORA G58279852 Presentació fora de termini; base 8 

AMPA ESCOLA 
BELLATERRA 

FEM COMUNITAT LLEGINT G58796640 Presentació fora de termini; base 8 

AMPA COL·LEGI VIROLAI - - 
No es presenta la documenta 
necessària; base 7 

AMPA ESCOLA PAU 
CASALS GRACIA 

L'HORA DEL PATI G58298357 
El projecte no s’ajusta als objectius 
específics de la convocatòria; base 2 

AMPA DE L'INSTITUT JULIA 
MINGUELL BADALONA XI 

ESTUDI ASSISTIT G60667029 
El projecte no s’ajusta als objectius 
específics de la convocatòria; base 2 

ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA TRES PINS DE 
BARCELONA 

FOMENTAR LA PRACTICA 
D'ACTIVITATS ESPORTIVES, 
ARTÍSTIQUES I CULTURALS A 
L'ESCOLA TRES PINS 

G61361333 
Sol·licitud per subvencionar la 
programació/activitat anual de 
l’entitat; base 2 

AMPA DE L'ESCOLA ROC 
ALABERN 

IMPLICA'T G64686827 
Sol·licitud per subvencionar la 
programació/activitat anual de 
l’entitat; base 2 

AMPA CEIP SANTA MARIA 
D'AVIA 

ENGLISH EVERYWHERE G58469461 
El projecte no s’ajusta als objectius 
específics de la convocatòria; base 2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MUSICA MUSICANT 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL A LES 
ESCOLES BRESSOL DE CARDONA 

G606627205 
El projecte no s’ajusta als objectius 
específics de la convocatòria; base 2, 
base 6 

AMPA AMADEU VIVES L'HORA DEL CONTE G59892000 
No es presenta la documenta 
necessària; base 7 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
MARES D'ALUMNES CEIP 
LLEBEIG 

DONA'M EINES PER A PODER 
MILLORAR. AJUDA'M A FORMAR 
PART D'AQUEST LLOC 

G59381236 
No respon als requeriments que se li 
demanen; base 9 

 
Quart.- 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. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
Cinquè.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 31 de març de 
2017. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/ampa, 
segons el contingut previst a la clàusula 24 de la convocatòria. 
 
Sisè.- DISPOSAR la despesa de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00€) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48902 del pressupost de l’any 2016 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- ALLIBERAR el crèdit sobrant de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€) a càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48902 del pressupost de l’any 2016 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats. 
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Novè- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 

 
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
revocació inicial d’ajuts en el marc de la convocatòria de subvencions a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de la Gerència de Serveis 
d’Educació, corresponents a l’any 2015.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18 de 
desembre de 2014, va aprovar la convocatòria (núm. 6573/2015) i les bases per a 
l’atorgament de subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones --Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació-- per a l’any 2015 
(BOPB 7 de gener de 2015) 
 
En sessió celebrada el dia 9 d’abril de 2015, va ser aprovada per la mateixa Junta 
l’atorgament de les corresponents subvencions a les entitats sense finalitat de lucre 
(BOPB 15 d’abril de 2015) 
 
En data 31 de març de 2016 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Finalitzat el corresponent tràmit de requeriments i 
audiència, i vist l’informe tècnic elaborat a l’efecte, correspon efectuar aquesta 
revocació inicial, atès que en el decurs del tràmit s’han produït renúncies tàcites així 
com justificacions parcials, per la qual cosa correspon procedir a efectuar les 
revocacions i reduccions pertinents. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament mitjançant Edicte publicat en el BOPB de 15 de gener de 2009. 
 
Vista la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret núm. 
3048/2016 de 14 d’abril (BOP de 22 d’abril de 2016), que en el seu apartat 3.3.b 
preveu la competència la Junta de Govern per a la concessió de subvencions en 
concurrència. 
 
De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, s’eleva a la 
Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents 
 

ACORDS 
 
Primer- APROVAR la revocació inicial i la corresponent reducció, per renúncia tàcita, 
de l’ajut atorgat en el marc de la convocatòria conjunta de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, en l`àmbit de la Gerència de Serveis d’Educació per a l’any 2015, a l’entitat 
que a continuació es detalla: 
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ENTITAT NIF 
Import 
Atorgat 

Reduccions AD 

Import Núm. Operació 

AMPA Maria Ossó G62368329 2.419,02 € 2.419,02 €  

Total    2.419,02 € 2.419,02 €  

 
Segon.- ESTABLIR un termini d’audiència de quinze dies hàbils des del següent a la 
notificació de l’aprovació d’aquesta resolució per a que l’entitat esmentada presenti les 
manifestacions i al·legacions que consideri oportunes, entenent que de no fer-ho, 
aquesta revocació inicial passarà a ser definitiva.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat esmentada.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
liquidació definitiva i el tancament derivat dels ajuts consistents en el fons de 
prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 
5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.- 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 Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària el 12 de febrer de 2015, va 
acordar, mitjançant (núm. 51/15), i per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
resolució del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de concertació 2015 del Pla de Xarxa Governs Locals 2012-2015, amb una 
aportació econòmica de la Diputació de vuit-cents mil euros (800.000 €). 
 
Posteriorment, es van dictar els Decrets núm. 8985/15, relatiu a l’aprovació de la 
renúncia de sis municipis a l’esmentat recurs econòmic; i núm. 10499/15 i 12799/15, 
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relatius a l’aprovació de les pròrrogues dels terminis d’execució i de justificació a favor 
dels municipis de Jorba i Monistrol de Calders, respectivament. 
 
En data 31 de març de 2016 (30 de juny, en el cas de les actuacions amb terminis 
prorrogats) va finalitzar el període de justificació de les actuacions objecte del suport 
econòmic. Finalitzat el corresponent termini habilitat a l’efecte per a subsanacions, i 
atès que s’han produït renúncies que ocasionen reduccions, segons consta en 
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, correspon efectuar la liquidació definitiva, de 
conformitat amb les previsions dels apartats 4 i 5, relatius a justificacions i tancament i 
liquidació respectivament, establertes en l’acord de concessió. 
 
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 7.2.d) 
de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada s’eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”. 
 
Segon.- ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, dels ajuntaments que es detallen:  
 

Municipi NIF Codi XGL Renúncia 
Tipus de 
Renúncia 

 

Reintegrament 
Data 

renúncia 

 

Castellar del Riu P0804900I 15Y202204 1.000,00 Expressa 14.06.16 1.000,00 

Santa Cecília de Voltregà P0824300H  15Y202086 400,00 Expressa 23.11.15 400,00 

Total       1.400,00    1.400,00 

 
Tercer.- SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon.  
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
liquidació definitiva i el tancament, derivat dels ajuts consistents en fons de 
prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en 
el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

474 
 

2015”.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària el 12 de febrer de 2015, va 
acordar, mitjançant dictamen (núm. 50/15) i per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 
2015 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de 
la Diputació d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €). 
 
En data 31 de març de 2016 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Finalitzat el corresponent termini habilitat a l’efecte per a 
subsanacions, i atès que s’han produït renúncies que ocasionen reduccions, segons 
consta en l’informe tècnic incorporat a l’expedient, correspon efectuar la liquidació 
definitiva, de conformitat amb les previsions dels apartats 4 i 5, relatius a justificacions i 
tancament i liquidació respectivament, establertes en l’acord de concessió. 
 
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 7.2.d) 
de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, s’eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de 
serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.- ACCEPTAR les renúncies dels ajuts consistents en fons de prestació “Suport 
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de 
serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuntaments que es 
detallen:  

 

Municipi NIF Codi XGL Renúncia 
Tipus 

renúncia  
Data 

renúncia 

Reduccions AD Sol·licitud 

Import 
Núm. 

Operació 
Reintegramen

t 

Arenys de Mar P0800600I 15Y202464 5.289,77 Expressa 31.03.16 2.789,00 
1603901070

  
2.500,77 

Castellar del Vallès P0805000G 15Y202430 3.134,52 Expressa 22.03.16 3.134,52 1603901071 0,00 

Cervelló P0806700A 15Y202416 1.619,68 Expressa 30.03.16 1.619,68 1603901072 0,00 

Garriga, la  P0808700I 15Y202403 3.186,35 Expressa 07.03.16 2.690,50 1603901073 495,85 

Mediona P0812100F 15Y202374 2.584,00 Expressa 07.04.16 1.084,00 1603901074 1.500,00 

Montseny P0813600D 15Y202362 2.215,00 Tàcita -- 715,00 1603901075 1.500,00 

Òdena P0814200B 15Y202358 202,00 Expressa 23.03.16 202,00 1603901076 0,00 

Palafolls P0815400G 15Y202350 5.445,00 Tàcita -- 2.722,50 1603901077 2.722,50 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 15Y202303 42,16 Expressa 08.03.16 42,16 
1603901078 

0,00 

Santpedor P0819100I 15Y202325 4.765,36 Expressa 30.03.16 2.625,50 1603901079 2.139,86 

Teià P0828100H 15Y202261 3.163,00 Expressa 18.04.16 1.581,50 1603901080 1.581,50 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 15Y202253 4.944,00 Expressa 30.05.16 2.472,00 
1603901081 

2.472,00 

Vallromanes P0829700D 15Y202248 3.383,00 Tàcita -- 1.691,50 1603901082 1.691,50 

Total      39.973,84    23.369,86   16.603,98 

 
 
Tercer.-  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de les quanties detallades a l’acord segon. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Autopistas Concesionaria Española, S.A. en resolució de l’expedient núm. 
2016/3102.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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“En data 31/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Autopistas Concesionaria Española, S.A. de data 29 de març 
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació, 
a la carretera BV-2171 del PK 12+840 al PK 12+930, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Castellet i la Gornal i a la carretera BV-5103 del PK 2+754 al PK 
2+814, ambdós marges, tram no urbà (expedient núm. 2016/3102). 
 
En data 08/06/2016 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 Autopistas Concesionaria Española, S.A. en data 29 
de març de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Els desviaments o talls de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. 
 
- Els desviaments o alteracions de trànsit hauran de complir amb la normativa vigent 

de senyalització d’obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

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

 

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

 

En data 21/06/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han informat que la carretera BV-5105 al PK 2+754 és competència de la 
Generalitat. 
 

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d’informes i tramitació d’expedients. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

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 Autopistas Concesionaria Española, S.A., 
autorització d’obres de conservació, a la carretera BV-2171 del PK 12+840 al PK 
12+930, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal i a 
la carretera BV-5103 del PK 2+754 al PK 2+814, ambdós marges, tram no urbà 
(expedient núm. 2016/3102), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- 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 Autopistas Concesionaria Española, S.A., 
amb domicili a efectes de notificacions a Granollers (08401), Obres i Conservació - 
Àrea de Manteniment AP-7 sortida 13, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/3324.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
“En data 06/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de data 06 d'abril de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a realitzar, a la carretera BV-5101, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Dosrius (expedient núm. 2016/3324) les obres següents: 
 

 Legalització de mur d'escollera, del PK 1+260 al PK 1+304. 

 Enderroc d'una edificació auxiliar destinada a aparcament, al PK 1+280. 
 
En data 08/06/2016 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. XXX en data 06 d'abril de 2016 i d’acord amb el 
que disposen els articles 101 i 104.e, del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
Construcció de mur 
 
- Es garantirà l'estabilitat estructural del mur així com en quant a l'estabilitat respecte 

al desplaçament volcada i enfonsament 
 
- S'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada, cunetes i en general a qualsevol 

element de la carretera. 
 
Enderroc d'edificació 
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
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- 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 
 
Condicions generals 
 
- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- 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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis 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, 
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per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 161,67 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de construcció i instal·lació 
de tanques i murs de contenció i sosteniment. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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. XXX, autorització per a realitzar, a la 
carretera BV-5101, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient 
núm. 2016/3324) les obres següents: 
 

 Legalització de mur d'escollera, del PK 1+260 al PK 1+304. 

 Enderroc d'una edificació auxiliar destinada a aparcament, al PK 1+280. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 161,67 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de 
construcció i instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX) XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en resolució de l’expedient núm. 2016/4804.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
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delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 06/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Vilanova de Sau de data 2 de maig de 2016 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'una àrea 
destinada a autocaravanes, a la carretera N-141d al PK 15+500, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm. 2016/4804). 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 3 de juny 
de 2016, notificat en forma en data 13 de juny de 2016, es va requerir l'interessat a fi 
que esmenés la sol·licitud. 
 
En data 11/07/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida.  
 
En data 20/07/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova de Sau en data 02 de maig 
de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 76, 80, 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:  
 
- L’accés a la zona d’autocaravanes des de la carretera N-141d, es realitzarà pels 

accessos actualment existents. 
 
- Per tal de millorar l’espai pel gir de les autocaravanes a la carretera, es construirà 

cuneta trepitjable en el marge dret de la N-141d, en el tram enfrontat a l’accés més 
proper a la zona d’autocaravanes. 

 
- La càrrega i descàrrega de material es realitzarà sense afectar a la calçada de la 

carretera i al trànsit. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la zona d’actuació no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni als vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- L’aparcament quedarà fora de la zona de servitud de la carretera. 
 
- El vial interior a la zona d’autocaravanes, no trepitjarà la cuneta de la carretera. 
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- No és autoritzable la construcció d’estructures davant de la línia d'edificació i, en 

qualsevol cas, sense autorització prèvia. 
 
Condicions generals 
 
- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- 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 
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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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Vilanova de Sau, autorització 
d’obres de construcció d'una àrea destinada a autocaravanes, a la carretera N-141d al 
PK 15+500, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau 
(expedient núm. 2016/4804), 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 Vilanova de Sau, amb 
domicili a efectes de notificacions a Vilanova de Sau (08519), Passeig de Verdaguer, 
7, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 
bicicletes, a la carretera BV-1604, a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en 
resolució de l’expedient 2016/5211.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Parets del Vallès de data 12 de maig de 2016 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització de pintat de pas de bicicletes, a 
la carretera BV-1604 als PKs 0+960 i 2+335, ambdós marges, tram urbà i urbà 
(travessera), al terme municipal de Parets del Vallès (expedient núm. 2016/5211). 
 
En data 05/07/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 12 de maig 
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat, llevat que es justifiqui 
tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat protegida.  
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
Condicions generals 
 
- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 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. 

 
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 terminis que determini la pròpia autorització. 
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Parets del Vallès, autorització de 
pintat de pas de bicicletes, a la carretera BV-1604 als PKs 0+960 i 2+335, ambdós 
marges, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Parets del Vallès 
(expedient núm. 2016/5211), 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 Parets del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Parets del Vallès (08150), carrer Major, 2-4, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Multimarques del Berguedà, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2016/5213.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Multimarques del Berguedà S.L. de data maig de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-4022, tram no urbà, al 
terme municipal de Cercs (expedient núm. 2016/5213) les obres següents: 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

490 
 

 

 Construcció de nou accés provisional per desembosc, del PK 2+190 al PK 
2+194, marge dret. 

 Fer diverses rompudes, del PK 1+400 al PK 2+500, ambdós marges.  
 
En data 21/06/2016 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 Multimarques del Berguedà S.L. en data 19 de maig 
de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.e, 104.h i 128.1 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Construcció de nou accés provisional 
 
- Una vegada finalitzades les obres o feines que motiven l’obertura d’aquest accés 

provisional, aquest es tancarà i es restituirà el marge de la carretera al seu estat 
inicial. 

 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si s’escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi 
hagi projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present 
autorització. L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a 
la figura “A” del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les 
cunetes de la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat 
croquis. 

 
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

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

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

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 
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-  L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

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

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

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

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

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

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Moviments de terres i tala d’arbres 
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, 

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

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

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

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

 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant de la tala durant l’execució dels treballs i al finalitzar els mateixos en cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Aquests talls de 

trànsit no podran ser superiors en temps a 10 minuts. 
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Condicions generals 
 
- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- 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 
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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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que 
tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Multimarques del Berguedà S.L., autorització per 
a realitzar, a la carretera BV-4022, tram no urbà, al terme municipal de Cercs 
(expedient núm. 2016/5213) les obres següents: 
 

 Construcció de nou accés provisional per desembosc, del PK 2+190 al PK 
2+194, marge dret. 

 Fer diverses rompudes, del PK 1+400 al PK 2+500, ambdós marges.  
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Multimarques del Berguedà S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a Guardiola de Berguedà (08694), carrer Cases 
noves del collet s/n, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de realització d’una 
rompuda, a la carretera B-423, a favor de la empresa Enginyeria Agro-forestal 
Garriga, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/5960.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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“En data 09/06/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Enginyeria Agro-forestal Garriga, SL de data 07 de juny de 2016 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d'una rompuda, a la carretera B-
423 del PK 7+280 al PK 8+450, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Navàs (expedient núm. 2016/5960). 
 
En data 01/07/2016 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 Enginyeria Agro-forestal Garriga, SL en data 07 de 
juny de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, 

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

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

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

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

 
Condicions generals 
 
- 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. 

 
- 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 
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

de la carretera. 
 
- 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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
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 terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Enginyeria Agro-forestal Garriga, SL, autorització 
de realització d'una rompuda, a la carretera B-423 del PK 7+280 al PK 8+450, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 2016/5960), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- 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 Enginyeria Agro-forestal Garriga, SL, amb 
domicili a efectes de notificacions a Puig-reig (08692), Camí de Sant Marçal, 1, baixos 
-dreta, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
65.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de rompuda 
de terreny i obertura de camí a la carretera C-1411z a favor del Sr. XXX, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/6928.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 12/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de XXX de data 08 de juliol de 2016, en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de rompuda de terreny i obertura de camí, a la 
carretera C-1411z del PK 82+550 al PK 82+770, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Cercs (expedient núm. 2016/6928). 
 
En data 15/07/2016 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 XXX en data 08 de juliol de 2016 i d’acord amb el que 
disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, 

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

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

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

llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un 
pendent diferent. 
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- L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

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

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

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  La instal·lació d’una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora 

de la zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. 
de l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

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

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

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

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 
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- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 
 
- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis 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 
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Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 XXX, autorització d’obres de rompuda de terreny 
i obertura de camí, a la carretera C-1411z del PK 82+550 al PK 82+770, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Cercs (expedient núm. 2016/6928), 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 XXX, amb domicili a efectes de notificacions 
a XXX (XXX) XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un nou conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Agrupació de 
Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (AMTU), als efectes de la realització d’uns estudis de viabilitat i 
millora del transport públic (Anys 2016-2017) i deixar sense efecte el conveni 
formalitzat amb l’AMTU en data 15 de gener de 2015, per a la realització d’uns 
estudis de mobilitat i transport públic (Anys 2014-2017).- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
“L’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMTU) és una associació de municipis 
lliurement adherits a la mateixa, que té per objecte l’enaltiment i la promoció del 
transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la Regió 
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Metropolitana de Barcelona (RMB). L’AMTU és una associació d’interès públic, inscrita 
al Registre d’Organitzacions Associatives dels Ens Locals de Catalunya, i és membre 
del gran consorci per al transport públic d’aquesta regió, l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), fundada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i l’Administració General de 
l’Estat. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat exposa, en l’article 9. 6, que “L'elaboració 
i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, 
d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, 
hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers”.   
 
En aquest sentit, considerant que la planificació de la mobilitat sostenible es bàsica per 
a tots els municipis, el Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona preveu una línia 
d’assistència tècnica dirigida a tots els municipis de la província de Barcelona per a la 
redacció d’estudis i plans de mobilitat. 
 
Amb l’objectiu de col·laborar en la millora de la mobilitat local en l’àmbit de les seves 
respectives competències, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària celebrada en data 27 de novembre de 2014, va aprovar la minuta d’un 
conveni de col·laboració amb l’AMTU, formalitzat per ambdues entitats amb data 15 de 
gener de 2015, amb la finalitat de la realització d’uns estudis que es consideren de 
mutu interès, dirigits als municipis, en aplicació de les respectives polítiques 
relacionades amb la mobilitat i el transport públic. 
 
D’acord amb les estipulacions previstes en el referit conveni, anualment, a partir de 
l’any 2014 i fins a l’any 2017, s’havia de portar a terme, per part de l’AMTU, la redacció 
i contractació d’uns estudis dirigits a la gestió eficaç i eficient del transport públic, a 
l’optimització dels recursos, la millora en la coordinació intermunicipal, i de la mobilitat 
en general, que tindran un valor total de 493.600,00 EUR (IVA inclòs).  
 
L’aportació anual de la Diputació de Barcelona a l’elaboració d’aquests estudis és de 
75.000,00 EUR i la de l’AMTU de 48.400,00 EUR.  
 
Per tant, de conformitat amb les clàusules del referit conveni, la Diputació de 
Barcelona, després de la formalització del conveni, havia de finançar el cost de la 
redacció dels estudis de mobilitat amb una aportació màxima de 300.000,00 euros, 
d’acord amb les següents plurianualitats: 
 

 2014 75.000,00€ 

 2015 75.000,00€ 

 2016 75.000,00€ 

 2017 75.000,00€ 
 

Segons el referit acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària celebrada en data 27 de novembre de 2014 pel qual es va aprovar el 
conveni, l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de les actuacions 
previstes per a l’exercici 2014, per un import de 75.000,00 EUR, s’havia de fer efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/155A0/46600, del pressupost de 
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despeses de la Diputació de l’exercici 2014. Així mateix, es va procedir a declarar la 
plurianualitat de la resta de les aportacions de la Diputació de Barcelona 
corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017, pels seus respectius imports de 
75.000,00 EUR cada anualitat i un import total de 300.000,00 EUR, que s’havien de fer 
efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/466, tot d’acord amb 
el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l’informe tècnic que ha emès L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
en els termes següents: 
 

(...) 
 
INFORME TÈCNIC 
 
Sol·licitud 
 
El Gerent sol·licita la redacció d’un nou conveni entre la Diputació de Barcelona i l’AMTU 
(Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà), per a la realització d’estudis de 
mobilitat de mutu interès dirigits als municipis, pels anys 2016 i 2017.  
 
El Gerent també sol·licita una proposta d’estudis a realitzar per cobrir el pressupost dels 
anys 2014 i 2015, fruit del conveni vigent de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’AMTU en l’aplicació de polítiques de mobilitat i transport públic. Anys 2014-2017.  
 
Proposta 
 
Respecte la sol·licitud plantejada pel Gerent, cal indicar que actualment hi ha un conveni 
vigent entre la Diputació de Barcelona i l’AMTU per a la realització d’estudis de mobilitat de 
mutu interès dirigits als municipis en aplicació de les polítiques de mobilitat i transport públic 
pels anys 2014 a 2017. 
 
A la vista de les consideracions exposades i de la sol·licitud del Gerent, es proposa: 
 

 Deixar sense efectes el conveni actual, mantenint els imports corresponents a les 
anualitats dels anys 2014 i 2015, fins a la finalització dels treballs objecte del citat 
conveni. 

 S’adjunta el llistat d’estudis que es proposa realitzar, en el marc del conveni actual, 
que s’han valorat econòmicament i que s’estan acordant amb l’AMTU. 

 S’adjunta la proposta d’un nou conveni pels anys 2016 i 2017. 
 
Documents adjuntats 
 

 Taula 1. Resum d’estudis en marxa al conveni. (S’adjunta com a ANNEX I) 

 Taula 2. Resum Inversions compromeses al conveni. (S’adjunta com a ANNEX II) 

 Proposta d’estudis a realitzar per la Diputació de Barcelona i l’AMTU pel tancament 
del conveni, que s’estan acordant. (S’adjunta com a ANNEX III)  

 Proposta de nou conveni entre la Diputació de Barcelona i l’AMTU. Anys 2016 i 2017.”  
(...) 

 
Ates que respecte a la vigència de l’expressat conveni i a la seva possibilitat de 
modificació, aquest en el seu punt Sisè, disposa el següent: 
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(...) 
 
Sisè.- Vigència del conveni.  
 
Aquest conveni resta vinculat a les anualitats 2014-2017 i fins que l’AMTU i la Diputació de 
Barcelona donin el vist i plau als documents definitius objecte del present conveni. 
 
No obstant això es podrà prorrogar anualment, per mutu acord, mitjançant pròrroga 
expressa per les parts. 
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els 
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord.                                       
(...) 

 

Atès que, de conformitat amb les conclusions de l’esmentat informe tècnic, es 
considera procedent deixar sense efecte el conveni formalitzat amb l’AMTU en data 15 
de gener de 2015, aprovant un nou conveni entre ambdues entitats en substitució de 
l’anterior, en el qual principalment es preveu que l’AMTU no faci aportacions per als 
anys 2016 i 2017 per al finançament del cost de la redacció d’estudis, i així mateix, 
autoritzar i disposar la despesa de 150.000,00 EUR, corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona al finançament del cost de la redacció dels estudis de transport 
públic previstos en el nou conveni, declarant la plurianualitat de la despesa, amb la 
següent distribució pressupostària: per a l’exercici 2016, 75.000,00 EUR, i per a 
l’exercici 2017, 75.000,00 EUR. L’aportació per a l’exercici 2016 es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/46600 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de 2016. La resta d’aportacions de la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’exercici 2017 es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453/466, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 14 
d’abril de 2016 (núm. de registre 3048/16), va acordar delegar en la Junta de Govern 
la competència objecte del present Dictamen, per a l’aprovació de convenis específics 
per un import superior de 100.000 EUR, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2016 sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB de 
22/4/2016. 
 

Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2016, el 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té 
atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte, pels motius exposats en la part expositiva del present 
Dictamen, el conveni de col·laboració, formalitzat en data 15 de gener de 2015 entre la 
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Diputació de Barcelona i l’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), amb la finalitat de la realització d’uns 
estudis de mutu interès, dirigits als municipis, en aplicació de les respectives polítiques 
relacionades amb la mobilitat i el transport públic (Anys 2014-2017). 
 
Segon.- Aprovar la minuta d’un nou conveni de col·laboració, en substitució de 
l’anterior, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’AMTU, amb la finalitat de la 
realització d’estudis de viabilitat i millora del transport públic (Anys 2016 i 2017), tot 
això d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL 

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU) PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE 
VIABILITAT I MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC. ANYS 2016 I 2017 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2016.  
 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (AMTU), 
representada pel seu President, l’Il·lm. Sr. Jordi Xena i Ibáñez, amb nomenament per aquest 
càrrec de l’Assemblea General, de data 25 de novembre de 2015, i en virtut de les 
atribucions previstes a l’apartat 2 f) de l’article 9 dels vigents Estatuts de l’associació, amb 
capacitat legal per subscriure el present conveni, també segons l’acord pres pel Comitè 
Executiu de l’AMTU el dia 24 d’abril de 2015, i assistit per la Secretària d’aquesta 
Associació, Sra. Maria Dolors Vilalta i Fossas. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. L’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (en endavant, AMTU) és una associació d’interès públic, inscrita al Registre 
d’Organitzacions Associatives dels Ens Locals de Catalunya, Secció complementària, amb 
número d’inscripció C 009/01, i és membre del gran consorci pel transport públic, ATM de 
l’àrea de Barcelona, fundada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Administració General de l’Estat. 
 
II. Considerant que, d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la planificació 
de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, la Diputació de Barcelona 
preveu una línia d’assistència tècnica dirigida a tots els municipis de la província de 
Barcelona per a la redacció d’estudis i plans de mobilitat. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

507 
 

III. L’AMTU, que es constituí en data 21 de setembre de 2001, d’acord amb l’article cinquè 
dels seus Estatuts, té com a finalitat contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de 
viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general. L’AMTU, per 
aconseguir l’esmentat propòsit, articula les eines de cooperació i col·laboració entre les 
administracions que la composen, i amb altres institucions i organismes titulars o que 
intervenen en el sector del transport públic, mitjançant l’establiment dels oportuns convenis 
que pugui formalitzar en representació dels municipis associats. 
 
IV. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en la 
millora del transport públic i donar suport als municipis inclosos en l’àmbit concorrent de la 
mútua competència d’ambdues entitats participants. 
 
V. Ambdues parts manifesten el compromís de realitzar exclusivament estudis de transport 
públic. 
 
VI. Les parts consideren que la proposta és, per tant, d’interès comú i que la col·laboració 
mútua pot ser valuosa i eficaç. És per això que ambdues parts manifesten que la 
convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de la 
col·laboració i la coordinació que permeti aconseguir resultats positius, optimitzant recursos. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió ordinària de data ................................. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
  PACTES 
 
Primer. - Objecte general del conveni 
 
El present conveni té per objecte la realització exclusivament d’estudis de transport públic, 
en aplicació de les respectives polítiques de suport als municipis. 
 
Una vegada elaborats els treballs resultants de l’objecte d’aquest conveni, seran de la 
titularitat conjunta de la Diputació de Barcelona i de l’AMTU. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona formalitzarà el conveni de col·laboració corresponent i finançarà 
el cost de la redacció dels estudis de transport públic amb una aportació màxima de 
150.000,00 euros, d’acord amb les següents plurianualitats: 
 

 2016 75.000,00 € 

 2017 75.000,00 € 
 
L’aportació per a l’exercici 2016 es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45302/46600 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. La resta 
d’aportacions de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2017 es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453/466, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu contra la presentació 
de relació/ons de justificació de despeses signada/des pel secretari i acompanyada/es de 
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còpia compulsada de les corresponents factures relatives a les despeses signades pels 
estudis contractats i dels estudis redactats. 
 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d’estar datades 
d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
 
Els pagaments efectuats per Diputació seran, com a màxim, els establerts per l’aportació 
anual de la Diputació. En cas que l’AMTU justifiqui la despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 
 
L’AMTU haurà d’estar al corrent dels drets contrets envers la Diputació de Barcelona i al 
corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit 
necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 
 
Tercer. - Obligacions de l’AMTU  
 
L’AMTU es farà càrrec de la redacció, gestió i contractació de les assistències tècniques 
necessàries per a la redacció dels estudis de transport públic objecte del present conveni. 
 
L’AMTU lliurarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació 
de Barcelona els estudis objecte d’aquest conveni en el termini d’un mes des de la data 
d’acabament dels mateixos. 
 
Quart.- Difusió de la col·laboració entre les parts 
 
L’AMTU farà esment del suport i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en tota la 
documentació escrita generada per l’activitat cooperada, mitjançant la inclusió del logotip. 
 
L’AMTU i la Diputació de Barcelona prèviament a la convocatòria dels actes públics que 
puguin realitzar, vinculats a la presentació dels estudis objecte del present conveni, 
acordaran les dates i el contingut de dites presentacions entre ambdues parts. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni resta vinculat a les anualitats 2016 i 2017 i fins que l’AMTU lliuri els estudis 
objecte del present conveni a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona. 
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els 
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord. 
 
Sisè.- Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
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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, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (AMTU): Jordi Xena i Ibáñez, President de l’AMTU; Maria Dolors 
Vilalta i Fossas, Secretària de l’AMTU; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
 i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat).”                               (...) 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 150.000,00 EUR, corresponent a 
l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament del cost de la redacció dels 
estudis de transport públic previstos en el nou conveni, i declarar la plurianualitat de la 
despesa, amb la següent distribució pressupostària: per a l’exercici 2016, 75.000,00 
EUR, i per a l’exercici 2017, 75.000,00 EUR. L’aportació per a l’exercici 2016 es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/46600 del pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona de 2016. La resta d’aportacions de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2017, es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453/466, tot d’acord amb el que estableix l’article 
174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Agrupació de Municipis titulars 
del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona, als efectes de la 
posterior formalització del conveni, que s’aprova per aquesta Resolució, amb la 
signatura per part del President de l’AMTU i del Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, atès que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la data de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants.  
 
Cinquè.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
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d'aprovació del nou conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia d’aquest conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny.” 

 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb els ajuntaments 
d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès, referent a les obres del “Projecte 
constructiu d’un camí de vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca del 
Penedès i el nucli de Moja. T.M. Olèrdola i Vilafranca del Penedès”, a executar 
per la Diputació.- 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 Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la carretera BV-2119, en els termes municipals de Vilafranca del Penedès i 
d’Olèrdola, és de titularitat de la Diputació de Barcelona, que la gestiona a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
En aquesta carretera, a la proximitat del nucli de Moja amb la població de Vilafranca 
del Penedès es genera una circulació de vianants, que no disposen d’un camí a la 
vora de la carretera per poder transitar amb garanties de seguretat. 
 
Atès que a petició dels ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès, i amb 
l’objecte de dur a terme les obres d’adequació d’un itinerari segregat de la carretera 
principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris, entre els p.k. 0,000 i 1,037 de la 
carretera BV-2119, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el “Projecte 
constructiu d’un camí de vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca del Penedès 
i el nucli de Moja. T.m. Olèrdola i Vilafranca del Penedès”.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que s’encarregarà de la 
construcció de les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran 
sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un 
informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en 
un conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Olèrdola i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, als efectes de l’execució de les 
obres, així com per a la definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment 
de les obres objecte del referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva 
execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de 
cadascun dels ajuntaments esmentats, segons s’especifica en la part dispositiva del 
conveni.  
 
Atès que s’ha elaborat la minuta d’un conveni específic de col·laboració 
interadministrativa, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Olèrdola 
i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de regular, d’acord amb la 
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proposta del referit informe tècnic, les obligacions que pertoquen a cadascuna de les 
administracions participants en ordre a l’execució de les obres i a la definició de les 
respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit d’execució de 
les obres, una vegada finalitzades aquestes.  
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat 
en 505.401,17 EUR (IVA inclòs), amb el següent repartiment del seu cost inicialment 
previst entre les parts:  
 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Olèrdola 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

Cost (IVA 
inclòs) 

505.401,17 EUR 426.512,62 EUR 77.186,80 EUR 1.701,75 EUR 

 
Atès que els ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès han presentat davant 
d’aquesta Diputació els corresponents certificats acreditatius de la disponibilitat 
pressupostària dels respectius imports de les seves aportacions al finançament de les 
actuacions previstes en el conveni.  
 
Atès que procedeix aprovar la despesa per l’import total de 505.401,17 EUR (IVA 
inclòs), dels quals 426.512,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, 77.186,80 EUR corresponen a l’aportació econòmica 
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inicialment prevista de l’Ajuntament d’Olèrdola, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 i 1.701,75 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, condicionat a les corresponents 
modificacions de crèdit pel que respecta a les aportacions municipals. En el cas de 
produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu import 
anirà destinat a minvar proporcionalment les aportacions respectives dels dos 
ajuntaments al finançament de les obres, anant a càrrec de la Diputació la resta de 
l’import total de l’adjudicació. 
 
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 3. 4. I) 
3. de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el 
BOPB de 22 d’abril de 2016 
 
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de l’esmentada Refosa núm. 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom 
i representació de la Diputació de Barcelona. 
 
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.- Aprovar el conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de 
Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament d’Olèrdola i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de les parts als 
efectes de l’execució per la Diputació de les obres del “Projecte constructiu d’un camí 
de vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. 
T.m. Olèrdola i Vilafranca del Penedès”, així com la determinació dels àmbits propis de 
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA I 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SOBRE LES OBRES DE 

CAMÍ DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2119 ENTRE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS I EL NUCLI DE MOJA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015. 
 
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr. 
Lucas Ramírez Búrdalo, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Francesc Fernández 
Ferran. 
 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde president 
de l'Ajuntament, Sr. Pere Regull Riba, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Eduard 
Marcó i Albertí. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-2119, en els termes municipals de Vilafranca del Penedès i d’Olèrdola, és 
de titularitat de la Diputació de Barcelona, que la gestiona a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En aquesta carretera, la proximitat del nucli de 
Moja amb Vilafranca del Penedès genera una circulació de vianants, que no disposen d’un 
camí a la vora de la carretera per poder transitar amb garanties de seguretat. 
 
II. A petició dels ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès, i amb l’objecte de dur a 
terme les obres d’adequació d’un itinerari segregat de la carretera principal, que garanteixi la 
seguretat dels usuaris, entre els p.k. 0,000 i 1,037 de la carretera BV-2119, l’Oficina Tècnica 
de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis, 
va redactar el “Projecte constructiu d’un camí de vianants a la carretera BV-2119, entre 
Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. T.m. Olèrdola i Vilafranca del Penedès”.  
 
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
IV. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Olèrdola i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data ........................................ 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
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És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament d’Olèrdola i 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en ordre a l’execució, en els termes municipals 
d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès, de les obres del “Projecte constructiu d’un camí de 
vianants a la carretera BV-2119, entre Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. T.m. 
Olèrdola i Vilafranca del Penedès”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 505.401,17 EUR, IVA inclòs, amb el següent  
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Olèrdola 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

Cost (IVA 
inclòs) 

505.401,17 EUR 426.512,62 EUR 77.186,80 EUR 1.701,75 EUR 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 

- l’execució de les obres del “Projecte constructiu d’un camí de vianants a la carretera 
BV-2119, entre Vilafranca del Penedès i el nucli de Moja. T.m. Olèrdola i Vilafranca 
del Penedès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 505.401,17 EUR, IVA inclòs, dels quals 
426.512,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 77.186,80 
EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 i 1.701,75 
EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2016, condicionat a les corresponents modificacions de 
crèdit pel que respecta a les aportacions municipals, 

 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les 
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns 
i drets afectats continguda en el projecte constructiu,  

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis,  
 
- en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el 

seu import anirà destinat a minvar proporcionalment les aportacions respectives dels 
dos ajuntaments al finançament de les obres, anant a càrrec de la Diputació la resta 
de l’import total de l’adjudicació. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Olèrdola  
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L’Ajuntament d’Olèrdola es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 77.186,80 EUR. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, l’import 
de la baixa resultant anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament d’Olèrdola al finançament de les obres. 
 
No obstant això, abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament d’Olèrdola haurà d’haver 
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder 
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
L’Ajuntament d’Olèrdola procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, mitjançant transferència bancària al compte obert a 
nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa C/C/C 2013-0646-XXX, en el termini 
d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a l’Ajuntament 
de la certificació mensual dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament d’Olèrdola designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
Així mateix, als efectes de l’execució de les obres per la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament d’Olèrdola haurà d’adoptar l’oportú acord o resolució administrativa per part de 
l’òrgan municipal competent que sigui necessari per tal de posar a disposició de la Diputació 
aquells terrenys en sòl urbà de titularitat municipal o privada afectats per les obres dins del 
seu terme municipal. 
 
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en principi, en l’import inicialment previst de 1.701,75 EUR.  
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha presentat 
davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import abans referit per finançar la seva part de les obres. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, l’import 
de la baixa resultant anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que representa la quantia màxima 
per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la 
licitació. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, mitjançant transferència bancària 
al compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-0646-
XXX, en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la 
notificació a l’Ajuntament de la certificació mensual dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
Cinquè.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres  
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte 
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, s’estableixen com a Elements 
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Generals la conservació i manteniment dels quals correspondrà, amb caràcter general, als 
ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca del Penedès, dintre dels seus termes municipals 
respectius, els següents: la senyalització d’orientació no vinculada a la carretera, les 
instal·lacions semafòriques i d’enllumenat, l’enjardinament i el mobiliari urbà. 
 
Cadascun dels esmentats ajuntaments s’encarregarà del tram d’itinerari que discorri dins del 
terme municipal respectiu. 
 
La resta d’elements, que s’estableixen com a Elements Variables, es defineixen 
específicament en els següents trams que s’indiquen a continuació:  
 

 BV-2119 PK 0+270 a 0+400 (PK1+037 a 0+880 de projecte): 
Tram segregat i allunyat de la calçada, motiu pel qual l’Ajuntament d’Olèrdola s’encarregarà 
de la conservació i manteniment de la totalitat del tram del camí. 
 

 BV-2119 PK 0+400 a 0+570 (PK 0+880 a 0+710 de projecte): 
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de contencions i 
baranes, drenatges i senyalització horitzontal i vertical fixa de la carretera. 
L’Ajuntament d’Olèrdola s’encarregarà dels Elements Generals, així com de les bases i 
paviments de l’itinerari. 
 

 BV-2119 PK 0+570 a 0+725 (PK 0+710 a 0+555 de projecte): 
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de contencions i 
baranes, drenatges, senyalització horitzontal i vertical fixa de la carretera i les bases i 
paviments de l’itinerari, i concretament del pont sobre l’AP-7 i tots els elements vinculats 
directament amb l’estructura o el seu equipament. 
L’Ajuntament d’Olèrdola s’encarregarà únicament dels Elements Generals. 
 

 BV-2119 PK 0+725 a 1+040 (PK 0+555 a 0+240 de projecte):  
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de calçada, 
contencions, mesures de pacificació, drenatges i senyalització horitzontal i vertical fixa de la 
carretera. 
L’Ajuntament d’Olèrdola s’encarregarà, a més dels Elements Generals, de les bases i 
paviments de l’itinerari, estructures de sosteniment i baranes per als vianants. 
 

 BV-2119 PK 1+040 a 1+280 (PK 0+240 a 0+000 de projecte): 
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de calçada, 
contencions i baranes, drenatges, senyalització horitzontal i vertical fixa de la carretera i les 
bases i paviments de l’itinerari i concretament del pont sobre la N-340 i tots els elements 
vinculats directament amb l’estructura o el seu equipament. 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’encarregarà únicament dels Elements Generals. 
 
Sisè.- Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca del 
Penedès 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte 
Cinquè.  
 
Setè.- Vigència del conveni 
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Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Vuitè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Novè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té 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, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte 
del conveni. 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per triplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Olèrdola: Lucas Ramírez Búrdalo, Alcalde President; Francesc 
Fernández Ferran, Secretari; Per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Pere Regull Riba, 
Alcalde President; Eduard Marcó i Albertí, Secretari; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                (...) 

 
Segon.- Autoritzar la despesa per l’import total de 505.401,17 EUR (IVA inclòs), dels 
quals 426.512,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 
77.186,80 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 
i 1.701,75 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
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de Barcelona de l’exercici 2016, condicionat a les corresponents modificacions de 
crèdit pel que respecta a les aportacions municipals.  
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments d’Olèrdola i de 
Vilafranca del Penedès, adjuntant amb la notificació dos exemplars del conveni que 
s’aprova per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a 
aquesta Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la 
persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior 
signatura per part dels legals representants de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
i de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta Diputació certificació 
acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser 
adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per part de la 
Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes. Per aplicació del que 
disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la 
present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a 
trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat 
signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 
309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
canvi de beneficiari, per defunció del titular, de la subvenció atorgada l’any 2015 
al Sr. Joan de Figarolas Nuri en la línia d’explotacions forestals, per import de 
mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb cinc cèntims (1.489,05 €), a favor de la 
Sra. Francisca Bosch Casanovas.- 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 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18 
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, 
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de 
juny de 2015 va aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
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Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament 
d’una subvenció destinada a explotacions forestals al senyor Joan de Figarolas Nuri, 
per import de 1.489,05 € i destinada a treballs d’estassada de sotabosc al parc natural 
del Montseny.  
 

Atès que en escrit de data 29 de juny de 2016 el fill del beneficiari de la subvenció, 
senyor XXX, ens comunica la defunció del titular de la subvenció, adjuntant 
posteriorment, el certificat de defunció i instancia de la Sra. Francisca Bosch 
Casanovas, dona del difunt, en la qual comunica que com a usufructuària de les 
finques rústiques dels termes municipals de Seva, El Brull, Fogars de Montclús i 
Gualba i d’acord amb la còpia dels testament que s’adjunta, té dret a rebre els fruits 
derivats de les mateixes i per tant qui en té la seva explotació, sol·licitant que com a 
usufructuària de la finca Joan de Figarolas Nuri s’ha de satisfer la subvenció atorgada. 
 

Vist que a data d’avui i com a conseqüència d’estar en tramitació l’herència d’uns béns 
a l’estranger encara no s’ha fet l’acceptació de l’herència tal com manifesta la Sra. 
Francisca Bosch Casanovas en el seu escrit i d’acord amb el document adreçat a 
l’Agència Tributària presentant la declaració- autoliquidació de l’Impost de Successions 
dels hereus que formen part de l’herència. 
 

Vist que en data 3 de maig de 2007, el Sr. Joan de Figarolas Nuri va atorgar testament 
davant el notari de Barcelona, senyor Xavier Roca Ferrer. D’aquest document públic 
es destaca que llega a la seva esposa, senyora Francisca Bosch Casanovas, 
l’usdefruit de de les finques rústiques dels termes municipals de Seva, El Brull, Fogars 
de Montclús i Gualba. 
 

Atès que la Sra. Francisca Bosch Casanovas presenta, al seu nom, el compte 
justificatiu simplificat amb l’aportació dels justificants, factura i rebut, de la despesa 
realitzada de l’activitat subvencionada. 
 

Atès que la subvenció atorgada al senyor Joan de Figarolas Nuri en el marc de les 
“Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a les explotacions forestals, empreses agrícoles 
ramaderes, empreses de serveis, millora de l’habitatge i la restauració del patrimoni 
arquitectònic i entitats culturals per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals 2015, no té caràcter personalíssim sinó objectiu ja que la seva finalitat, i 
justificació, és finançar una activitat d’interès públic. 
 

Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- Procedir al canvi de beneficiari, per defunció del titular de la subvenció, 
atorgada al senyor Joan de Figarolas Nuri en la línia d’explotacions forestals 2015, per 
un import de 1.489,05 € a favor de la senyora Francisca Bosch Casanovas. 
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Segon.- Comunicar els presents acords a la senyora Francisca Bosch Casanova pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal i Incendis Forestals 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa convalidar, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació del Programa Anual 2016 amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de cent 
vint mil euros (120.000 €).- 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 Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va 
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant el seu àmbit de treball als 
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, 
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès 
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del 
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació. 
 
La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està 
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2016. 
 
Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà 
a través dels Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article cinquè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article desè del conveni, es compromet en 
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic 
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que 
per aquest exercici és de cent vint mil Euros (120.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

521 
 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
La present proposta es justifica en la circumstància que per evitar el període d’alt risc 
d’incendi ja s’han iniciat els treballs forestals, raó per la qual la seva tramitació no es 
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració 
de l’entitat i del Programa de Restauració i Millora Forestal de l’Oficina Tècnica i, en 
conseqüència, per a l’interès públic. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2016 que desenvolupa el Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2016, 
que s’adjunta com a annex. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat 
Programa Anual, pel seu import total de cent vint mil Euros (120.000,00 €) a favor de 
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.  
 
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
70.- Dictamen pel qual es proposa la desestimació, per delegació de la 
Presidència, del recurs de reposició interposat contra l’acord, adoptat per la 
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Junta de Govern en sessió de 9 de juny de 2016, que exclou la sol·licitud de 
subvenció de l’entitat Violeta, en la convocatòria de subvencions 2016.- 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 Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“I.- ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió d’11 de febrer de 
2016, va acordar aprovar la “Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a l’any 
2016 en 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. Aquest 
acord va ser publicat al BOPB de 26 de febrer de 2016. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 9 de juny de 
2016, va acordar aprovar la resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions i 
aquest acord es va publicar al BOPB de 20 de juny de 2016. 
 
L’entitat VIOLETA, amb NIF G-66640111 i domicili al carrer Prolongació Falguera 4, 2n 
3a, 08980 de Sant Feliu de Llobregat, presenta un recurs de reposició contra l’acord 
de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2016 que exclou la sol·licitud de subvenció 
presentada per aquesta entitat per incompliment de la base 6, consistent en que no ha 
subsanat la manca de documentació (inscripció en el registre corresponent en la data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds -17.3.2016). L’escrit 
d’interposició del recurs es presenta davant del Registre General de la Diputació de 
Barcelona el dia 4 de juliol de 2016 amb el núm. de registre 1600039864. 
 
La notificació de l’acord de la Junta de Govern de 9 de juny de 2016 que exclou la 
sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat VIOLETA, té data de 28 de juny de 
2016 i l’entitat Violeta la va rebre en data 30 de juny de 2016. 
 
II.- RECURS DE REPOSICIÓ: 
 
El recurs de reposició ha estat interposat en termini i forma. 
 
Pel que fa a les al·legacions de l’entitat, interessa destacar el següent: 
 

- Que en data 18 d’abril de 2016 la Diputació de Barcelona va fer un requeriment a 
l’esmentada entitat per tal de que aporti la inscripció registral. 

- Que en data 4 de maig de 2016 es va contestar el requeriment i es va presentar 
per part de l’entitat còpia de la sol·licitud d’inscripció de l’associació (presentada 
al Registre General de la Delegació del Govern a Catalunya en data 29 d’octubre 
de 2015, número de registre 000006337e1502909600). 

- Que l’entitat al·lega que en el moment de sol·licitud de la subvenció es trobava 
en construcció, amb posterioritat el Ministeri de l’Interior va aprovar la inscripció 
registral de l’entitat.(Presenta la resolució del Ministeri de l’Interior de data 5 de 
maig de 2016). 
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III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS: 
 
L’entitat VIOLETA va presentar, en data 17 de març de 2016 núm.: 16000015835 del 
registre general, sol·licitud de participació en la convocatòria esmentada. 
 
Revisada la documentació presentada, juntament amb la sol·licitud, es va detectar que 
mancaven dos dels documents establerts a la base 6: la inscripció registral i la 
fotocòpia del DNI. 
 
Tal i com estableix la base 8, en data 18 d’abril de 2016, es va procedir a enviar 
requeriment a l’entitat per tal que aportés aquests dos documents, amb l’advertiment 
que si transcorreguts deu dies hàbils sense trametre aquests documents s’entendrà 
que desisteix de la sol·licitud. 
 
L’entitat va rebre aquest requeriment en data 28 d’abril de 2016, i en data 4 de maig 
l’entitat va trametre escrit signat pel Sr. Luis Serrano Cuadra, en qualitat de president 
de l’entitat enviant. 
 
-Fotocòpia del DNI 
 
-Sol·licitud d’inscripció de l’entitat (presentada al Registre General de la Delegació del 
Govern a Catalunya en data 29 d’octubre de 2015, número de registre 
000006337e1502909600). 
 
Atès que el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria núm. 7903/2016 
per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones per a l’any 2016 en 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, finalitzava el 17 de març de 2016 i que, segons es 
desprèn del que s’ha exposat anteriorment, en la data de finalització del període de 
presentació de sol·licituds l’entitat VIOLETA no disposava de la documentació exigida 
a la base 6, ja que la data d’inscripció registral de l’entitat és posterior a la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds, es va procedir a excloure a l’entitat per 
incompliment dels requisits establerts a la base 6. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’entitat VIOLETA, en base 
als arguments que consten a la part expositiva del present dictamen. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

524 
 

Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat VIOLETA.”  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora Presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 


