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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 25 de maig de 2017, a les 11 hores, 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), 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 Fabrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), 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), senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i senyors  Manuel Reyes 
López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-
PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i la tresorera, senyora 
Marta Gómez Acín. 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i 
els diputats senyors Valentí Junyent i Torras (CiU) i Antoni García i Acero (ERC-AM). 
 
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 11 de maig de 2017. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3640/2017, de data 24 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 100/2017-5, procediment ordinari, que se segueix davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pels senyors 
XXX i XXX i la senyora XXX contra el Decret de data, 21 de desembre de 2016, 
pel qual es va acordar resoldre les al·legacions efectuades pels actors i es va 
aprovar definitivament el projecte i la relació de béns i drets afectats, en relació 
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amb el projecte constructiu de les obres “Itinerari de vianants a la carretera BV-
2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès”. 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3608/2017, de data 24 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el procediment 
núm. 1054/2016, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 25 de Barcelona, 
interposat per Activa Mutua 2008 contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, la senyora XXX i la Diputació de 
Barcelona pel qual sol·licita que es declari que els processos d’incapacitat 
temporal de 2015, de la referida funcionària, són derivats de contingència de 
malaltia comuna i no professional. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3612/2017, de data 24 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, juntament amb 
l’Ajuntament de Moià, l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Dosrius i la Generalitat de Catalunya, en el 
procediment núm. 146/2017-E, que se segueix davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 31 de Barcelona, instat per l’herència jacent XXX i el senyor XXX, 
en relació amb la reclamació de drets successoris. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3607/2017, de data 24 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el procediment núm. 
189/2017-R3, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, instat 
pel senyor XXX, en reclamació de quantitat per lucre cessant derivat de la 
pèrdua d’expectatives professionals, a conseqüència dels incompliments en 
matèria de riscos laborals per part de la Diputació. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3610/2017, de data 24 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 51/2017-F, que se segueix davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra el Decret 
de Presidència, de data 24 de gener de 2017, que va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la construcció, a 
la seva finca, sita al carrer XXX, X del XXX i al seu càrrec, d’un mur de contenció 
d’un talús confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat d’aquesta Diputació. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

justificació amb els ajustaments pressupostaris presentats per l’entitat Fundació 
Parc de Recerca UAB, en relació amb la seva acció “Models de gestió de residus 
i foment de la seva implementació a la Mancomunitat del Sud, Guatemala”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B per a 
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 

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

modificació del pressupost del projecte “Inserció socio-laboral de recicladors de 
base a la planta UNIVAR de selecció de residus sòlids urbans a la ciutat de 
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Montevideo (Uruguai)” de la Fundació Formació i Treball, subvencionat en el 
marc de la convocatòria 201520145120006713, per a l’atorgament de 
subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015). 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

justificació amb els ajustaments pressupostaris, en relació amb l’acció 
“Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la Municipalitat Provincial de 
Anta, Cusco, Perú”, de l’entitat Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 
Tech, subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B per a 
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

justificació final i, conseqüentment, la subrogació de socis i el canvi de 
pressupost de l’actuació “Ampliació del projecte de foment del sector de les 
energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió Tànger-Tetuan 
del Marroc” de l’entitat Azimut 360 SCCL, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions a 
entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament (2014). 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic «Els 
valors de l’esport». 

 
Servei de Programació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

crèdits del Pla “Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2017”. 
 
Caixa de Crèdit 
 
13. AVIÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), 
a l’Ajuntament d'Avià, per a finançar l’actuació local “Instal·lació gespa artificial al 
camp de futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 26.237,95 € (vint-i-sis mil 
dos-cents trenta-set euros amb noranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Arranjament de l'annex de la casa 
de cultura”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 63.216,54 € (seixanta-
tres mil dos-cents setze euros amb cinquanta-quatre cèntims), a l’Ajuntament de 
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Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Pista Skatepark a l'illa del 
pavelló municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 85.533,69 € (vuitanta-
cinc mil cinc-cents trenta-tres euros amb seixanta-nou cèntims), a l’Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Reparació de l'asfalt de la 
via pública 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent 
setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació d'edificis amb finalitats socials”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari de béns i 
drets de la Corporació i autoritzar la seva cessió gratuïta al Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral i a l’Ajuntament de Campins. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre en 

consideració el canvi de denominació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, motivat per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, pel de Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i, en 
conseqüència, modificar la denominació de la mateixa al text del conveni aprovat 
en data 22 de desembre de 2016, núm. 717/16 i modificar el pacte segon del 
conveni.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de 
cambra o cobles simfòniques professionals i estables, a l’any 2017. 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la convocatòria 

dels premis de l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de 
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Barcelona per a la temporada 2016-2017, i de les condicions específiques de 
participació que els regulen. 

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

Conveni marc de cooperació entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Secretaria General de l’Esport, amb l’objecte d’establir 
les condicions generals que regularan un conjunt d’accions de cooperació entre 
ambdues institucions, dins de l’àmbit esportiu. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/12368. 
 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2017/2160. 
 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’urbanització 

(implantació d’horts urbans a Cam Camp) a la carretera BV-5006 al terme 
municipal de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/2230. 

 
26. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/2232. 
 
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de substitució 

tren de rentat a la carretera C-243b al terme municipal de Gelida, a favor de la 
empresa CACENCA SL., en resolució de l’expedient núm. 2017/2598. 

 
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 

carretera BV-5106, al terme municipal d’Argentona a favor del senyor XXX, 
resolució de l’expedient núm. 2017/2966. 

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

senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/3203. 
 
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2017/3323 
 
31. Dictamen pel qual es proposa la cancel·lació de la garantia relativa a 

l’autorització d’obres d’enderroc de complexe industrial i canvi d’ús d’accés 
existent a la carretera BV-2002, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, a 
favor de l’empresa Francisco Alberich SA, en resolució de l’expedient núm. 
2014/1335. 

 
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres de pas 

de vianants, a la carretera C-1413b al terme municipal de Centelles, a favor de 
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2016/10985. 
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33. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres 
d’ampliació de residència geriàtrica, a les carreteres BV-6001 i BV-6002, al terme 
municipal de Palafolls, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/723. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-unena edició, per import 
de 22.000 € (vint-i-dos mil euros).  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

 

35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per l’Associació Stop Sida a la revocació inicial de la 
subvenció concedida en el marc de la convocatòria 5623/2014, de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, per un import de 699,41 € (sis-cents noranta-nou 
euros amb quaranta-un cèntims). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlón (PSC-CP), qui intervé per expressar la posició del seu Grup dient que 
s’absté en tots els punts, llevat de l’aprovació de l’Acta i dels que impliquen donar 
compte de Decrets. 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de maig de 2017.-  Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 11 de maig de 2017, 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.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3640/2017, de data 24 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 100/2017-5, procediment ordinari, que se segueix davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pels senyors 
XXX i XXX i la senyora XXX contra el Decret de data, 21 de desembre de 2016, pel 
qual es va acordar resoldre les al·legacions efectuades pels actors i es va 
aprovar definitivament el projecte i la relació de béns i drets afectats, en relació 
amb el projecte constructiu de les obres “Itinerari de vianants a la carretera BV-
2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de març 
de 2017, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 100/2017-5, procediment ordinari, 
interposat pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX, contra el Decret de 21 de 
desembre de 2016, pel qual i en relació amb el projecte constructiu de les obres 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada i Santa Fe 
del Penedès”, es resolien les al·legacions efectuades pels actors, s’aprovava 
definitivament el projecte i la relació de béns i drets afectats. 
 
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 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local 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. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 100/2017-5 procediment ordinari, 
interposat pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX, contra el Decret de 21 de 
desembre de 2016, pel qual i en relació amb el projecte constructiu de les obres 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada i Santa Fe 
del Penedès”, es resolien les al·legacions efectuades pels actors, s’aprovava 
definitivament el projecte i la relació de béns i drets afectats. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar.” 
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3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3608/2017, de data 24 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el procediment 
núm. 1054/2016, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 25 de Barcelona, 
interposat per Activa Mutua 2008 contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, la senyora XXX i la Diputació de 
Barcelona pel qual sol·licita que es declari que els processos d’incapacitat 
temporal de 2015, de la referida funcionària, són derivats de contingència de 
malaltia comuna i no professional.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 25 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a part codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la senyora XXX, en el 
procediment núm. 1054/2016, instat per Activa Mutua 2008 en reclamació 
d’incapacitat temporal derivada de contingència comuna. 
 
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 personar-s’hi 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 25 de Barcelona en el 
procediment número 1054/2016 instat per Activa Mutua 2008 contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la 
senyora XXX i la Diputació de Barcelona en reclamació d’incapacitat temporal 
derivada de contingència comuna. 
 
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3612/2017, de data 24 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, juntament amb 
l’Ajuntament de Moià, l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Dosrius i la Generalitat de Catalunya, en el 
procediment núm. 146/2017-E, que se segueix davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 31 de Barcelona, instat per l’herència jacent XXX i el senyor XXX, 
en relació amb la reclamació de drets successoris.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part codemandada, juntament amb l’Ajuntament de 
Moià, l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Ajuntament de Dosrius i la Generalitat de Catalunya, en el procediment núm. 
146/2017-E, instat per l’herència jacent XXX i el senyor XXX, en relació amb la 
reclamació de drets successoris. 
 
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 personar-s’hi 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la corporació en el recurs 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. COMPARÈIXER, com a part codemandada, juntament amb l’Ajuntament de 
Moià, l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Ajuntament de Dosrius i la Generalitat de Catalunya, davant el Jutjat de Primera 
Instància núm. 31 de Barcelona en el procediment núm. 146/2017-E instat per 
l’herència jacent XXX i el senyor XXX, en relació amb la reclamació de drets 
successoris. 
 
Segon. DESIGNAR el lletrat Sergi Dueñas Sánchez, adscrit a la Direcció de Serveis 
Jurídics i 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 es faci càrrec de la representació i defensa de la Diputació de Barcelona en 
el procediment de referència i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
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5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3607/2017, de data 24 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el procediment núm. 
189/2017-R3, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, instat 
pel senyor XXX, en reclamació de quantitat per lucre cessant derivat de la 
pèrdua d’expectatives professionals, a conseqüència dels incompliments en 
matèria de riscos laborals per part de la Diputació.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 13 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a part demandada, en el procediment núm. 189/2017-R3, instat pel 
senyor XXX contra la Diputació de Barcelona, en reclamació de quantitat per lucre 
cessant derivat de la pèrdua d’expectatives professionals. 
 
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 personar-s’hi 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 13 de Barcelona en el 
procediment número 189/2017-R3 instat pel senyor XXX contra la Diputació de 
Barcelona en reclamació de quantitat per lucre cessant derivat de la pèrdua 
d’expectatives professionals. 
 
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, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3610/2017, de data 24 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 51/2017-F, que se segueix davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra 
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el Decret de Presidència, de data 24 de gener de 2017, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la 
construcció, a la seva finca, sita al carrer XXX, XXX de XXX i al seu càrrec, d’un 
mur de contenció d’un talús confrontant amb la carretera BV-5002, titularitat 
d’aquesta Diputació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a part codemandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 51/2017-F, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX contra 
el Decret de 24 de gener de 2017, que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor XXX pels perjudicis derivats de la construcció, a la 
seva finca del carrer XXX, XXX, de XXX i al seu càrrec, d’un mur de contenció d’un 
talús confrontant amb la carretera BP-5002, de titularitat d’aquesta Diputació de 
Barcelona. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: 
 
El primer, per prescripció de l’acció. 
 
En el cas que ens ocupa, i havent estat presentat l’escrit de reclamació el 8 de juliol de 
2016, ha quedat constatat que l’efecte lesiu ja era conegut en el moment de la 
notificació de la resolució de l’Ajuntament de El Masnou de 27 de juny de 2014, quan 
se li requereix perquè executi un mur de contenció en el talús, de manera que llavors 
ja és coneixedor dels efectes lesius consistents en la construcció del mur a costa 
seva. En conseqüència, l’acció estaria prescrita. 
 
El segon motiu, per manca de legitimació de la Diputació de Barcelona. 
 
S’ha constatat com la única actuació duta a terme a càrrec d’aquesta administració va 
ser la concessió del permís per actuar en la zona de domini públic de la carretera, tal 
com preveu l’article 167 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de carreteres. 
 
Les competències d’aquesta corporació són alienes a la construcció i manteniment del 
mur de contenció, el qual té més a veure amb les obligacions del propietari de la finca 
relatives als deures d’ús, conservació i rehabilitació dels elements privatius (article 197 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya), i també amb les competències municipals en matèria de 
disciplina urbanística, com ho demostra, en el cas que ens ocupa, la tramitació de 
l’ordre d’execució a càrrec de l’Ajuntament de El Masnou que va concloure amb la 
construcció efectiva del mur. 
 
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
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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 favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que 
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita 
companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 
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, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 51/2017-F, procediment ordinari, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 24 de gener de 2017, de 
desestimació de la reclamació patrimonial formulada pel senyor XXX pels perjudicis 
derivats de la construcció, a la seva finca del carrer XXX, XXX de XXX i al seu 
càrrec, d’un mur de contenció d’un talús confrontant amb la carretera BP-5002, de 
titularitat d’aquesta Diputació de Barcelona 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu, respectivament, a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
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Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
justificació amb els ajustaments pressupostaris presentats per l’entitat Fundació 
Parc de Recerca UAB, en relació amb la seva acció “Models de gestió de residus 
i foment de la seva implementació a la Mancomunitat del Sud, Guatemala”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B per a 
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014).- 
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: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
 
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
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Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions 
20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, l’acció “Models de gestió de residus i foment de la 
seva implementació a la Mancomunitat del Sud, Guatemala” de la Fundació Parc de 
Recerca UAB, va rebre una subvenció per un import de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (25.254,60 €). 
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el 
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, 
és a dir, fins el 30 de setembre de 2015.  
 
En data 8 de juliol de 2015, mitjançant resolució 6842/15 de la Presidència de la 
Corporació, s’aprova la pròrroga del període d’execució, de diverses accions 
subvencionades en el marc de les convocatòries 20142014512000575B i 
20142014512000573B, i entre les accions prorrogades es troba l’acció “Models de 
gestió de residus i foment de la seva implementació a la Mancomunitat del Sud, 
Guatemala” de la Fundació Parc de Recerca UAB que es prorroga tres mesos, fins al 
30 de setembre de 2015, mantenint-se el termini de justificació final en tres mesos. 
 
En data 26 de juliol de 2016 de Registre General d’Entrada d’aquesta corporació la 
Fundació Parc de Recerca UAB va sol·licitar una modificació del pressupost inicial del 
projecte “Models de gestió de residus i foment de la seva implementació a la 
Mancomunitat del Sud, Guatemala” motivat per les dificultats burocràtiques i 
administratives alhora de tramitar les transferències al soci local del país de l’acció, en 
aquest cas la Mancomunitat del Sud, Escuintla (Guatemala), que van propiciar un 
endarreriment en la implementació de les activitats del projecte, de manera que 
aquesta entitat va optar per una reassignació dels recursos per tal d’assegurar la 
implementació adequada del projecte. 
 
En l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 29 de 
març de 2017, s’estableix que el canvi de pressupost implica que es suprimeix la 
transferència de 814,34€ al govern local i la transferència de 271,45€ a l’agent 
empresarial de la partida Viatges i Estades. Aquestes despeses passen a ser 
executades per l’entitat beneficiària. Les lleugeres desviacions entre partides no 
superen el 15% previst a les bases de la convocatòria. El soci ha aportat 
assessorament tècnic i ha participat a les activitats i resultats del projecte, per aquest 
motiu aquest canvi de pressupost no afecta al rol del soci ni a l’objectiu final del 
projecte. 

 
Així mateix, en l’esmentat informe s’indica que cal tenir en compte que aquesta 
modificació derivava de les actuacions de comprovació de la justificació per part del 
centre gestor, concretament d’un requeriment a la justificació final per part de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament, que es va notificar a l’entitat en data 19 d’abril del 
2016, i que si aquesta sol·licitud de modificació s’hagués presentat en termini la 
resolució per part del centre gestor hagués estat favorable.   

 
Finalment, el citat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
conclou que el canvi sol·licitat està justificat, que no suposa cap modificació en els 
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objectius de l’actuació, ni afecta a la finalitat de la subvenció, ni perjudica drets de 
tercers, que respecta les condicions previstes a les bases reguladores generals i 
específiques relatives a aquesta subvenció i que no afecta la valoració del partenariat, 
i es considera justificada la sol·licitud de modificació de pressupost. 
 
S’incorporen a continuació els quadres 1 i 2, que detallen, respectivament, el 
pressupost ajustat per l’entitat a requeriment de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i el pressupost de l’actuació inicialment aprovat a la Fundació Parc 
de Recerca de la UAB. 
 
Quadre 1 
PARC UAB: PRESSUPOST AJUSTAT ARRAN DE LA COMPROVACIÓ DE LES 
JUSTIFICACIONS  

  

Partides Dip. BCN Entitat 
Sol·licitant 

Municipi 
BCN 

Gov. Loc. 
País 

destinatari 

Agent 
Empres. 

Altres % 

A1 Recursos 
humans 

7.571,09 6.251,09     1.320,00   29,98% 

A2 Serveis 
externs 

7.304,00 7.304,00           

A3 Viatges i 
estades 

9.177,01 9.177,01         36,34% 

A4 Altres 0,00 0,00           

B1 Despeses 
indirectes 

1.202,50 1.202,50         5,00% 

TOTAL 25.254,60 23.934,60 0,00 0,00 1.320,00 0,00   

% 100,00% 94,77% 0,00% 0,00% 5,23% 0,00%   

 
Quadre 2 
PARC UAB: PRESSUPOST INICIAL APROVAT   

Partides Dip. BCN Entitat 
Sol·licitant 

Municipi 
BCN 

Gov. Loc. 
País 

destinatari 

Agent 
Empres. 

Altres % 

A1 Recursos 
humans 

7.560,00 6.239,48 
  

1.320,52 
 

29,94% 

A2 Serveis 
externs 

6.400,00 6.400,00 
     

A3 Viatges i 
estades 

10.092,00 9.006,21 
 

814,34 271,45 
 

39,96% 

A4 Altres 0,00 0,00 
     

B1 Despeses 
indirectes 

1.202,60 1.202,60 
    

5,00% 

TOTAL 25.254,60 22.848,29 0,00 814,34 1.591,97 0,00   

% 100,00% 90,47% 0,00% 3,22% 6,30% 0,00%   
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En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa l’acceptació de la justificació amb els ajustaments pressupostaris 
presentats per la Fundació Parc de Recerca UAB en relació a l’assistència tècnica 
“Models de gestió de residus i foment de la seva implementació a la Mancomunitat del 
Sud, Guatemala” subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, 
acció aprovada mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta corporació.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’establert a l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
respecte a les alteracions de les condicions de la subvenció en la comprovació de la 
subvenció.  
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al 
BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Atès que la 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.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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ACCEPTAR la justificació amb els ajustaments pressupostaris 
presentats per la Fundació Parc de Recerca UAB en relació a l’assistència tècnica 
“Models de gestió de residus i foment de la seva implementació a la Mancomunitat del 
Sud, Guatemala” subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, 
acció aprovada mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, 
segons el detall del pressupost (quadre 1) que conté la part expositiva d’aquest acte 
que és conforme amb allò proposat en l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 29 de març de 2017, que s’acompanya. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Parc de Recerca UAB.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del pressupost del projecte “Inserció socio-laboral de recicladors de 
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base a la planta UNIVAR de selecció de residus sòlids urbans a la ciutat de 
Montevideo (Uruguai)” de la Fundació Formació i Treball, subvencionat en el 
marc de la convocatòria 201520145120006713, per a l’atorgament de 
subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015).- 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: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
mateixos municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les 
convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB en data 5 de 
desembre de 2014. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions 
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20152015512000654B).  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la 
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les 
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de 
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B 
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament) s’hauran d’entendre referides a les convocatòries 
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i 
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament) 
respectivament.  
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En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201520145120006713 per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Inserció socio-laboral de recicladors de base a la planta 
UNIVAR de selecció de residus sòlids urbans a la ciutat de Montevideo (Uruguai)” de 
la Fundació Formació i Treball va rebre una subvenció per un import de CINQUANTA-
VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC (58.965) EUR.  
 
El període d’execució d’aquest projecte es troba comprès, d’acord amb el punt 1 inclòs 
a l’apartat B de les Bases Generals comunes a les convocatòries, entre l’1 de gener de 
2015 i al 30 de juny de 2016, i aquest podia ser prorrogat si es considerava oportú i es 
sol·licitava abans de la seva finalització, fins a la meitat d’aquest. Així mateix, 
s’atorgava un termini de justificació de tres mesos, fins el 30 de setembre de 2016. En 
data 10 de desembre de 2015, mitjançant resolució del diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona número 11761/15, va ser 
aprovada una ampliació de sis mesos del termini d’execució del projecte subvencionat, 
i en data 3 de març de 2017 va ser aprovada una segona pròrroga de tres mesos 
mitjançant resolució número 1660/17; d’aquesta manera, el nou termini d’execució 
s’ampliava fins al 31 de març de 2017, mantenint-se en tres mesos el període de 
justificació des de la finalització del d’execució, és a dir, fins al 30 de juny de 2017. 
 
En data 16 de març de 2017, la Fundació Formació i Treball, dins del termini 
d’execució del projecte, sol·licita una modificació del pressupost d’execució del 
projecte inicialment aprovat, en el sentit de modificar la distribució dels imports a 
executar per l’entitat sol·licitant i per una entitat local del país beneficiari, sense que 
aquest canvi suposi una alteració de l’import total del pressupost del projecte ni el de la 
subvenció atorgada. Segons s’informa en la sol·licitud presentada per l’entitat 
beneficiaria, així com en l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 24 de març de 2017, còpia dels quals s’acompanya al 
present instrument, els canvis pressupostaris obeeixen al fet que s’ha produït una 
major implicació en l’execució del projecte per part de les institucions locals dedicades 
a la gestió social dels recicladors que treballen a les plantes de selecció de residus a 
l’Uruguai; es tracta del Ministerio de Desarrollo Solicial (MIDES) i la Cámara de 
Industria i la Intendencia de Montevideo. Aquest fet ha permès disposar gratuïtament 
de les sales per a la realització d’accions de formació suprimint-se dues partides 
destinades inicialment a costejar el lloguer de sales de formació i atribuïdes a la 
Intendencia de Montevideo i a l’Organización San Vicente (OSV). 
 
La reorientació del projecte ha permès també incrementar la realització de més 
accions de formació respecte a les inicialment previstes, incrementant-se el pressupost 
destinat a la Fundació Formació i Treball en concepte de recursos humans, viatges i 
estades i despeses indirectes, encara que cal dir que aquesta variació en el 
pressupost no necessita aprovació, donat que es tracta d’unes desviacions entre 
diverses partides que integren el pressupost que no superin el 15% de la subvenció, 
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d’acord amb el que disposa la base 9.4) de les Bases generals comuns a les tres 
convocatòries. 
 
L’informe tècnic conclou valorant que la supressió de les dues partides 
pressupostàries inicialment previstes per costejar el lloguer de sales de formació i la 
reassignació pressupostaria indicada no ha impedit la realització de les formacions 
previstes inicialment, i per la seva part, la Intendencia de Montevideo, malgrat no 
executar aquesta part de la subvenció, ha continuat desenvolupant el seu paper en 
l’execució del projecte. Per tot l’exposat, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
considera que el canvi sol·licitat no suposa cap modificació en els objectius de 
l’actuació i atès que es respecta les condicions previstes a les bases reguladores 
generals i específiques relatives a aquesta subvenció es considera justificada la 
sol·licitud de canvi de pressupost. 
 
S’incorporen a continuació els quadres 1, 2 i 3 que detallen, respectivament, el 
pressupost inicialment aprovat, el nou pressupost sol·licitat i el detall dels increments i 
reduccions sol·licitats. 
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PRESSUPOST INICIAL APROVAT

Entitat 
sol·licitant          

(€)

Ajuntament 
Terrassa                 

(€)

Intendencia 
Montevideo     

(€)

Datambient            
(€)

OSV                
(€)

A.1: Recursos humans 18.700,00 € 10.700,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 31,71%

A.2: Serveis externs 27.600,00 € 25.600,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 500,00 € 46,81%

A.3: Viatges i estades 11.365,00 € 11.365,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,27%

A.4: Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

B.1: Despeses indirectes 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,20%

TOTAL 58.965,00 € 48.965,00 € 0,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 5.500,00 €

% 100,00% 83,04% 0,00% 2,54% 5,09% 9,33%

NOU PRESSUPOST SOL·LICITAT

Entitat 
sol·licitant          

(€)

Ajuntament 
Terrassa                 

(€)

Intendencia 
Montevideo     

(€)

Datambient            
(€)

OSV                
(€)

A.1: Recursos humans 19.950,00 € 11.950,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 33,83%

A.2: Serveis externs 25.445,00 € 25.445,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43,15%

A.3: Viatges i estades 11.612,00 € 11.612,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,69%

A.4: Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

B.1: Despeses indirectes 1.958,00 € 1.958,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,32%

TOTAL 58.965,00 € 50.965,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €

% 100,00% 86,43% 0,00% 0,00% 5,09% 8,48%

DETALL DELS INCREMENTS I REDUCCIONS SOL·LICITATS

Entitat 
sol·licitant          

(€)

Ajuntament 
Terrassa                 

(€)

Intendencia 
Montevideo     

(€)

Datambient            
(€)

OSV                
(€)

A.1: Recursos humans 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.2: Serveis externs
(Lloguer sales de formació)

-2.155,00 € -155,00 € 0,00 € -1.500,00 € 0,00 € -500,00 €

A.3: Viatges i estades 247,00 € 247,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.4: Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.1: Despeses indirectes 658,00 € 658,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € -1.500,00 € 0,00 € -500,00 €

Partides

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

DE 
BARCELONA     

(€)

REPARTIMENT EXECUTORS MEMBRES DEL PARTENARIAT

Partides

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

DE 
BARCELONA     

(€)

REPARTIMENT EXECUTORS MEMBRES DEL PARTENARIAT

Partides

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

DE 
BARCELONA     

(€)

REPARTIMENT EXECUTORS MEMBRES DEL PARTENARIAT
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En conseqüència, tenint en compte l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte es 
proposa aprovar la modificació del pressupost del projecte “Inserció socio-laboral de 
recicladors de base a la planta UNIVAR de selecció de residus sòlids urbans a la ciutat 
de Montevideo (Uruguai)” de la Fundació Formació i Treball, subvencionat en el marc 
de la convocatòria 201520145120006713 per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), mitjançant acord 
de la Junta de Govern 134/15, de data 26 de març de 2015 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), relatiu a 
les modificacions de la resolució de concessió. 
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord 666/14 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 27 de novembre de 2014, i publicades al BOPB de 
data 5 de desembre de 2014. 
 
I, finalment, 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 la competència a la Junta de 
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la modificació del pressupost del projecte “Inserció sòcio-laboral 
de recicladors de base a la planta UNIVAR de selecció de residus sòlids urbans a la 
ciutat de Montevideo (Uruguai)” de la Fundació Formació i Treball, subvencionat en el 
marc de la convocatòria 201520145120006713 per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), 
mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 de març de 2015 (BOPB de 
2 d’abril de 2015), segons el detall dels pressupostos que conté la part expositiva 
d’aquest acte que és conforme amb allò que proposa a l’informe de l’Oficina de 
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Cooperació al Desenvolupament, així com a la sol·licitud presentada per l’entitat, de 
data 16 de març de 2017, que s’acompanya.  
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Formació i Treball.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
justificació amb els ajustaments pressupostaris, en relació amb l’acció 
“Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la Municipalitat Provincial de 
Anta, Cusco, Perú”, de l’entitat Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 
Tech, subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B per a 
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014).- 
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: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
 
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
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de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
 
Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions 
20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, l’acció “Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en 
la Municipalitat Provincial de Anta, Cusco, Perú”, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Barcelona Tech, va rebre una subvenció per un import de TRENTA-
QUATRE MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS (34.504,00€). 
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el 
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, 
és a dir, fins el 30 de setembre de 2015.  
 
En data 8 de juliol de 2015, mitjançant resolució 6842/15 de la Presidència de la 
corporació, s’aprova la pròrroga del període d’execució, de diverses accions 
subvencionades en el marc de les convocatòries 20142014512000575B i 
20142014512000573B, i entre les accions prorrogades es troba l’acció “Enfortiment de 
la Gestió de Residus Sòlids en la Municipalitat Provincial de Anta, Cusco, Perú”, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech que es prorroga tres mesos, fins 
al 30 de setembre de 2015, mantenint-se el termini de justificació final en tres mesos. 
 
En data 28 de juliol de 2016 de Registre General d’Entrada d’aquesta corporació, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech presenta escrit de justificació de 
la modificació del pressupost aprovat i el pressupost executat per socis presentat en la 
justificació final, en data 29 de desembre de 2015, indicant que en el pressupost 
aprovat estava previst una transferència als socis locals (Municipalidad de Anta, 
Instituto de Desarrollo i Universidad Nacional Agrairia) i que no es va realitzar ja que el 
novembre de 2014 va haver eleccions municipals en la província i va haver canvi 
d’alcalde i autoritats, i les transferència de recursos al municipi era molt complexa 
administrativament i dificultava l’execució de les activitats en el termini programat.    
 
En l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 18 
d’abril 2017, s’estableix que el canvi de pressupost implica que es suprimeix les 
transferències als socis i l’execució d’aquesta despesa es realitza per part de l’entitat 
beneficiària. Les lleugeres desviacions entre partides no superen el 15% previst a les 
bases de la convocatòria. 
 
En l’esmentat informe s’indica que cal tenir en compte que aquest escrit de justificació 
del canvi de pressupost deriva de les actuacions de comprovació de la justificació per 
part del centre gestor, concretament d’un requeriment a la justificació final per part de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, que es va notificar a l’entitat en data 1 de 
juny del 2016. 
 
Així mateix, el citat informe indica que el soci ha aportat assessorament tècnic i ha 
participat a les activitats i resultats del projecte, per aquest motiu el canvi de 
pressupost no afecta el rol del socis ni a l’objectiu final del projecte. No obstant, en el 
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pressupost executat per l’entitat les despeses indirectes superen el 5 % i el total no 
correspon amb la totalitat de la subvenció atorgada. Per aquest motiu, l’Oficina de 
Cooperació al desenvolupament va proposar una reducció de les despeses indirectes 
fins un import de 1.580,00 €, corresponen al 5% de les despeses directes tal com 
estableixen les Bases Generals Comunes.  
 
L’entitat, en data 22 de febrer de 2017, va presentar carta de renuncia per un import de 
1.313,69 € corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada, 34.504,00 €, i la 
quantitat justificada de 33.190,31 €, un cop incorporada la proposta de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de reduir les despeses indirectes a 1.580,00€. 
Actualment, s’està tramitant l’aprovació de l’acceptació d’aquesta renuncia per part 
d’aquesta corporació.  
 
Finalment, l’esmentat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament conclou que el canvi sol·licitat està justificat, que no suposa cap 
modificació en els objectius de l’actuació, ni afecta a la finalitat de la subvenció, ni 
perjudica drets de tercers, que respecta les condicions previstes a les bases 
reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció i que no afecta la 
valoració del partenariat, i es considera justificada la sol·licitud del canvi de 
pressupost. 
 
S’incorporen a continuació els quadres 1, 2 i 3 que detallen, respectivament, el 
pressupost executat per l’entitat ajustant les despeses indirectes, tal com proposa 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, el qual s’ajusta amb la renuncia 
presentada per l’entitat; el pressupost executat per socis presentat per l’entitat, i el 
pressupost de l’actuació inicialment aprovat a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona Tech . 
 

Quadre 1 

UPC: PRESSUPOST AJUSTAT ARRAN DE LA COMPROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS  

Partides Dip BCN 
Entitat 

Sol·licitant 
Municipi 

BCN 
Gov Loc país 
destinatari 

Agent 
Empres. 

Altres 

A1 Recursos 
Humans 

9.849,96 9.849,96         

A2 Serveis 
externs 

10.388,38 10.388,38         

A3 Viatges i 
estades 

10.871,97 10.871,97         

A4 Altres 500 500         

B1 Despeses 
indirectes 

1.580,00 1.580,00         

TOTAL 33.190,31 33.190,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Quadre 2  
 

UPC: PRESSUPOST EXECUTAT PER SOCIS  

Partides Dip BCN 
Entitat 

Sol·licitant 
Municipi 

BCN 
Gov Loc país 
destinatari 

Agent 
Empres. 

Altres 

A1 Recursos 
Humans 

9.849,96 9.849,96         

A2 Serveis 
externs 

10.388,38 10.388,38         

A3 Viatges i 
estades 

10.871,97 10.871,97         

A4 Altres 500 500         

B1 Despeses 
indirectes 

1.645,78 1.645,78         

TOTAL 33.256,09 33.256,09 0 0 0 0 

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Quadre 3 
 

UPC: PRESSUPOST INICIAL APROVAT 

Partides Dip BCN 
Entitat 

Sol·licitant 
Municipi 

BCN 
Gov Loc país 
destinatari 

Agent 
Empres. 

Altres 

A1 Recursos 
Humans 

10.344,00 10.344,00         

A2 Serveis 
externs 

11.640,00 3.384,00   2.416,00   5.840,00 

A3 Viatges i 
estades 

10.360,00 9.600,00   760     

A4 Altres 560 0   560     

B1 Despeses 
indirectes 

1.600,00 1.600,00         

TOTAL 34.504,00 24.928,00 0,00 3.736,00 0,00 5.840,00 

% 100,00% 72,25% 0,00% 10,83% 0,00% 16,93% 

 

En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa l’acceptació de la justificació amb els ajustaments pressupostaris 
presentats per la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech i l’ajustament 
de les despeses indirectes proposat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
en relació a l’assistència tècnica “Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la 
Municipalitat Provincial de Anta, Cusco, Perú”, subvencionada en el marc de la 
convocatòria 20142014512000573B, acció aprovada mitjançant acord 337/14 de la 
Junta de Govern d’aquesta corporació.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’establert a l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
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respecte a les alteracions de les condicions de la subvenció en la comprovació de la 
subvenció.  
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al 
BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Atès que la 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.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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ACCEPTAR la justificació amb els ajustaments pressupostaris presentats per 
la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech i l’ajustament de les despeses 
indirectes proposat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament en relació a 
l’assistència tècnica “Enfortiment de la Gestió de Residus Sòlids en la Municipalitat 
Provincial de Anta, Cusco, Perú” subvencionada en el marc de la convocatòria 
20142014512000573B, acció aprovada mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, segons el detall del pressupost (quadre 1) que conté la part 
expositiva d’aquest acte que és conforme amb allò proposat en l’informe de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament de data 18 d’abril de 2017, que s’acompanya. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona Tech.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
justificació final i, conseqüentment, la subrogació de socis i el canvi de 
pressupost de l’actuació “Ampliació del projecte de foment del sector de les 
energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió Tànger-Tetuan 
del Marroc” de l’entitat Azimut 360 SCCL, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
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Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis, així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
 
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’acció “Ampliació del projecte de foment 
del sector de les energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió 
Tànger-Tetuan del Marroc” de l’entitat Azimut 360 SCCL, va rebre una subvenció per 
un import de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-
CINC CÈNTIMS (43.217,95). D’acord amb les Bases Generals comunes a les 
convocatòries aprovades en data 13 de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la 
Junta de Govern de la corporació, el període d’execució de les activitats 
subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2015, i 
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s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre 
de 2015.  
 
En data 7 de juliol de 2015, mitjançant resolució 6842/15 del diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona d’aquesta 
corporació, va ser aprovada una ampliació de 5 mesos del termini d’execució de 
l’assistència subvencionada, a comptar des del 30 de juny de 2015, data inicialment 
prevista per la finalització del termini d’execució. Posteriorment, en data 19 d’abril de 
2016, mitjançant resolució 3106/16 s’aprova una segona pròrroga de 4 mesos del 
termini d’execució, d’aquesta manera el nou termini d’execució s’ampliava fins al 31 de 
març de 2016, mantenint-se en tres mesos el període de justificació, es a dir, fins el 30 
de juny de 2016. 
 
L’entitat Azimut 360 SCCL, en data 8 de maig de 2015, va presentar una petició de 
reestructuració, pròrroga, reformulació i renúncia a una part del projecte subvencionat 
arran les respectives renúncies a continuar en el projecte de dos dels socis del 
partenariat inicialment constituït, el Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca i 
l’Ajuntament de Sabadell, i passant a ser els dos nous socis del partenariat la 
Federació de les Cooperatives de Treball de Catalunya, com a agent empresarial, i 
l’Agència Local de l’Energia de Barcelona, com a municipi de Barcelona. 
 
En data 8 de febrer de 2017 Azimut 360 SCCL presenta l’informe final de justificació 
de la subvenció acompanyat d’una sol·licitud de modificació de pressupost fruit de la 
modificació del consorci, així com la renúncia d’una part del pressupost, còpia 
d’aquesta sol·licitud s’adjunta al present document. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament emet, en data 2 de maig de 2017, 
informe i, respecte al canvi de socis en l’actuació “Ampliació del projecte de foment del 
sector de les energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió Tànger-
Tetuan del Marroc” s’informa que, “els dos socis que van renunciar al projecte han 
estat substituïts per dos nous socis que han permès mantenir la naturalesa del 
projecte inicial, el canvi de membres del consorci no ha afectat de forma substancial ni 
al contingut ni a la finalitat del projecte. El projecte continua garantint la innovació en la 
iniciativa potenciadora del cooperativisme per al desenvolupament i promoció de les 
energies renovables, així com la protecció de la perspectiva de gènere, tant des del 
punt de vista de la inserció social i laboral, com de la capacitació tècnica de les 
persones participants que rebran la formació... aquesta modificació no ha desvirtuat el 
projecte ni ha suposat perjudici pel projecte en la metodologia de treball, ni en els 
resultats previstos, els quals van conformar la base fonamental perquè Azimut 360 i el 
projecte de referència, resultés beneficiària de la subvenció en l’àmbit de la 
convocatòria per projectes cooperació al desenvolupament 2014. En definitiva, tal com 
s’indica també en l’informe resultat de la revisió de la justificació final del projecte, la 
valoració final de l’execució del projecte des d’un punt de vista tècnic és altament 
positiva i es considera que ha estat fortament enriquidora per part de tots els membres 
del paternariat. Es pot concloure que el objectius principals del projecte han estat 
assolits satisfactòriament... En resum, es valora que l’entitat ha dut a terme 
correctament les accions correctives necessàries per tal de complir amb l’objecte i 
finalitat del projecte”.  
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Així mateix, respecte al canvi de pressupost sol·licitat per l’entitat, l’oficina gestora 
manifesta que, les activitats del Bloc 6 inicialment previstes, i que tenien com objectiu 
“L’ampliació i consolidació de partenariats entre empreses adherides al Gremi 
d’Instal·ladors de Sabadell i comarca i empreses o entitats vinculades a la implantació 
d’energies renovables al nord de Marroc”, estaven directament vinculades a la 
presència dels dos socis que van presentar la seva renúncia a formar part del 
partenariat del projecte, el Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca i l’Ajuntament 
de Sabadell. En conseqüència, l’entitat beneficiària renúncia a la realització d’aquest 
bloc d’activitats però, tot i així, i amb la finalitat de no comprometre els objectius ni la 
naturalesa del projecte, es procedeix a ampliar l’objectiu, els resultats i les activitats del 
bloc 5. Així, el nous socis del consorci s’impliquen en el bloc i en l’activitat A5.1 
Jornada de treball per a l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre la implantació 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió 
impulsades des dels ens públics catalans i sobre el foment del cooperativisme. Al seu 
informe l’oficina exposa que, la supressió de quatre de les activitats del bloc A6 va 
implicar una reducció de l’execució de la despesa de 7.115,50 € que es corresponia 
amb la part d’execució prevista pel soci Ajuntament de Sabadell. Però, per a no 
comprometre els resultats del projecte, una part d’aquesta reducció, 2.277,82€, passa 
a ser executada per l’entitat Azimut 360 que reforça les activitats que pal·lien l’eventual 
impacte del canvi de socis, oferint més acompanyament a la cooperativa i als socis 
marroquins, i reforçant els partenariats amb nous socis a Catalunya. Aquesta 
modificació pressupostaria, segons consta l’informe de data 2 de maig de 2017, 
suposa una variació entre partides que no supera el 15% permès a les bases de la 
convocatòria. 
 
S’incorporen a continuació els quadres 1 i 2 que detallen, respectivament, el 
pressupost realment executat per l’entitat i pressupost de l’actuació inicialment 
aprovat. 
 
Quadre 1 
 

 
 
 
 

Azimut 360                              

(€)

Gedi Gestió             

(€)

Ministeri 

d'Energia          

(€)

Cambra 

Comerç Tànger          

(€)

Federació 

Cooperatives 

(€)

Agència 

Energia BCN 

(€)

%

A.1: Recursos humans          11.694,08     11.232,83            461,25   0,00 0,00 0,00 0,00 30,00%

A.2: Despeses corrents          13.414,73       8.552,93        4.861,80   0,00 0,00 0,00 0,00

A.3: Viatges i estades          12.015,26     12.015,26   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,82%

A.4: Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1: Despeses indirectes            1.856,20       1.333,32            522,88   0,00 0,00 0,00 0,00 4,76%

TOTAL         38.980,27    33.134,34        5.845,93   0,00 0,00 0,00 0,00
% 1,00 0,84 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Partides

DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA     

(€)

AZIMUT 360, SCCL - NOU PRESSUPOST SOL·LICITAT

EXECUTORS MEMBRES DEL PARTENARIAT
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Quadre 2 
 

 
 
Per últim manifestar que, paral·lelament a aquest acte, s’està tramitant la corresponent 
resolució de renúncia parcial de la subvenció que deriva del canvi de socis i de 
pressupost que és objecte del present acte administratiu.  
 
Finalment, atenent a les circumstàncies esdevingudes en l’execució de l’activitat 
subvencionada, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament considera que el canvi de 
socis està justificat i que el canvi de pressupost deriva d’aquest canvi de composició 
del consorci. Atenent que queda justificada la coherència en els canvis, que no 
suposen modificació en l’objecte, no afecten a la finalitat de la subvenció, i respecten 
les condicions previstes a les bases reguladores generals i específiques relatives a 
aquesta subvenció, l’oficina gestora considera justificats el canvis efectuats per Azimut 
360 SCCL. 
 
En conseqüència, tenint en compte l’anterior, mitjançant aquest acte es proposa 
aprovar l’acceptació de la justificació amb la subrogació de socis i el canvi de 
pressupost, relatives a l’actuació “Ampliació del projecte de foment del sector de les 
energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió Tànger-Tetuan del 
Marroc” de l’entitat Azimut 360 SCCL, subvencionat en el marc de la Convocatòria 
20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014). S’acompanya 
còpia de tota la documentació presentada per l’entitat en relació a les peticions 
realitzades, així com de l’informe favorable elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, gestora de la subvenció. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’establert a l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

Azimut 360            

(€)

Municipi BCN             

(€)

Govern Local 

País Dest.               

(€)

Agent 

Empresarial          

(€)

Altres 1             

(€)

Altres 2               

(€)
%

A.1: Recursos humans          12.960,27     10.811,92            2.148,35   0,00 0,00 0,00 0,00 29,99%

A.2: Despeses corrents          15.161,40       8.018,10            4.636,80   0,00 0,00   2.506,50   0,00

A.3: Viatges i estades          13.122,00       9.792,00   0,00 0,00 0,00   3.330,00   0,00 30,36%

A.4: Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1: Despeses indirectes            1.974,28       1.634,50               339,78   0,00 0,00 0,00 0,00 4,57%

TOTAL         43.217,95    30.256,52           7.124,93   0,00 0,00  5.836,50   0,00
% 100,00% 70,01% 16,49% 0,00% 0,00% 13,50% 0,00%

AZIMUT 360, SCCL - PRESSUPOST APROVAT

Partides

DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA     

(€)

EXECUTORS MEMBRES DEL PARTENARIAT
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respecte a les alteracions de les condicions de la subvenció en la comprovació de la 
subvenció. 
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al 
BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
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 la competència a la Junta de 
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- ACCEPTAR la justificació final i conseqüentment  la subrogació de socis 
i el canvi de pressupost de l’actuació “Ampliació del projecte de foment del sector de 
les energies renovables i impuls a l’emprenedoria verda a la Regió Tànger-Tetuan del 
Marroc” de l’entitat Azimut 360 SCCL, subvencionat en el marc de la Convocatòria 
20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), de conformitat 
amb la justificació final presentada per l’entitat, així com a l‘informe de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament que s’acompanya. Els nous membres del partenariat 
passen a ser la Federació de les Cooperatives de Treball de Catalunya, com a agent 
empresarial, i l’Agència Local de l’Energia de Barcelona, com a municipi de Barcelona. 
Els membres sortints són el Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca i l’Ajuntament 
de Sabadell. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Azimut 360 SCCL.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic «Els 
valors de l’esport».- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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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 organitza el concurs fotogràfic «Els valors de l’esport» 

amb el doble objectiu de fomentar, d’una banda, la pràctica de l’esport, i, de l’altra, 
la interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de 
Barcelona.  

 
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a realitzar fotografies 

relacionades o inspirades en els valors esportius i penjar-les a la plataforma 
EasyPromos.  

 
3. El concurs «Els valors de l’esport» tindrà una durada des del dia 1 de juny de 

2017 a les 9 hores fins al dia 18 de juny de 2017 a les 23:59 hores. 
 
4. Aquest acte no comporta directament despesa econòmica donat que els premis 

seran facilitats per la Gerència del Servei d’Esports que disposa d’aquest material.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 2.2, 2.3, 17 i següents de l’Ordenança general de subvencions de la 

Diputació de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de 
març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017.  

 
2. 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), 
estableix que la competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic «Els valors de l’esport», el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic «Els valors de l’esport» 
 
Primer . Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el concurs fotogràfic «Els valors de l’esport» a través 
del canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis d’Esports 
https://www.facebook.com/Esportsdiputaciobarcelona. 
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En el concurs, organitzat via Easypromos, podran participar tots els usuaris majors de setze 
anys residents a Espanya i amb perfil personal a la xarxa social Facebook. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a realitzar fotografies relacionades o 
inspirades en els valors esportius i penjar-les a la plataforma EasyPromos del concurs. 
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic «Els valors de l’esport» està organitzat per la Gerència de Serveis 
d’Esports juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. 
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina 
corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web www.diba.cat/esports. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.  
 
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis d’Esports: 

www.facebook.com/Esportsdiputaciobarcelona 
3. Realitzar fotografies relacionades o inspirades en els valors esportius, ja sigui amb 

fotografies explícites o conceptuals.  
 
4. Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook perquè els organitzadors puguin 

contactar-hi. 
 
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

de les fotografies, que les fotografies estan lliures 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. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment 
dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria. 

 
6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin. 
 
7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada a la plataforma EasyPromos. 
 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que 
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs  
 
El concurs comença l’1 de juny de 2017 a les 9 hores del matí i acaba el 18 de juny de 2017 
a les 23.59 hores de la nit. Només es podran penjar les fotografies en aquest període.  
 
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 limitativa, l'intent de registre de 
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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 de 
Facebook, 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. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament 
 
1. Premis 
 
Hi haurà 20 guanyadors. Els premis seran 5 lots de roba esportiva (samarreta, pantaló curt i 
mitjons), 5 lots de roba de tennis (samarreta o polo, pantaló curt, mitjons, gorra i canellera) i 
10 raquetes, tots ells valorats en tres-cents seixanta-cinc euros (365 €). 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis 
EasyPromos, plataforma que tria de forma automàtica els guanyadors entre tots els 
participants. El dia 19 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona comunicarà els premis i els 
premiats mitjançant un missatge privat a Facebook. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització del concurs en el termini 
de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual 
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook, 
el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.  
 
En cas que algun guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada a 
continuació. 
 
4. Lliurament dels premis 
 
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, el seus noms seran publicats al canal 
corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als guanyadors, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del lliurament 
del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Els i les participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat 
de la seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin 
incorporades al fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades 
s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb les persones guanyadores, 
i per donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les 
xarxes socials. Així mateix s’informa que es farà arribar informació, publicitat, publicacions 
digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. 
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La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o 
document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de 
la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a 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’s 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’s a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Facebook una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://www.facebook.com/legal/terms). Els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona 
els drets d’explotació de les imatges i, en 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 a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Onzè. 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 pel 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 escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres. 
 
Dotzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és 
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competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 
 
Segon. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web 
www.diba.cat/esports.” 
 
Servei de Programació 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
de crèdits del Pla “Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals 2017”.- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de març de 2017, 
aprovà el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017” (acord plenari 
núm. 46/17, BOPB 07.04.2017), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, 
apartat 1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de 
tresoreria. En el mateix acord es van establir les condicions generals de participació i 
de gestió de la concessió dels crèdits. 
 
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien 
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 03/04/2017 i el 
05/05/2017 (apartat 4.a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no 
supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat el Pla, es concedirà la 
quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 3.a). 
 
Tots els Consells Comarcals destinataris, excepte el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que no ha presentat sol·licitud, han presentat les seves sol·licituds durant el 
termini establert, i són els que es relacionen a continuació:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells 
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la 
petició, així com que han complert la resta de requisits formals (apartat 4.a). 
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1.000.000,00 
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.472.700,00 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 800.000,00 
Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 1.000.000,00 
Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 500.000,00 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 2.490.884,87 
Consell Comarcal del Moianès P0800317J 268.000,00 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 2.000.000,00 
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.957.217,06 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 
 Total 13.448.801,93 
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Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 13.448.801,93 euros i, per tant, es 
supera el límit total del Pla que és de 10 milions d’euros. En conseqüència, d’acord 
amb l’apartat 3b de les condicions aprovades, el repartiment es realitzarà en funció 
dels següents criteris: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre de 
municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats 
singulars de població. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins 
dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs a la 
població de la ciutat de Barcelona.  
 
Realitzat el repartiment segons l’apartat 3b, es constata que existeixen peticions 
inferiors al que els correspondria per aplicació dels criteris de repartiment i, per tant, es 
realitzen nous repartiments amb els imports sobrants (apartat 3c) fins arribar a la 
distribució total de la dotació del Pla. L’informe de la Direcció de serveis de Planificació 
Econòmica detalla les diverses fases del repartiment. 
 
L’apartat 4.b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017” 
estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió o 
denegació de les sol·licituds presentades, i l’apartat 4.g) estableix que el termini màxim 
per a la resolució de l’expedient és de dos mesos, a comptar des de la finalització del 
termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, el director sotasignat proposa al diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi a la Junta de 
Govern, l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017” aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en data 30 de març de 2017 (BOPB 07.04.2017), d’acord amb 
la distribució següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon. DISPOSAR la despesa de deu milions d’euros (10.000.000,00 EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82020. 
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 812.404,25 
Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 928.912,95 
Consell Comarcal del Bages P5800009B 800.000,00 
Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 947.581,25 
Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 747.448,18 
Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 342.257,89 
Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.224.232,53 
Consell Comarcal del Moianès P0800317J 240.832,57 
Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.186.760,33 
Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.769.570,05 
Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 
 Total 10.000.000,00 
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Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 
del Pla.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament d'Avià, per a finançar l’actuació local “Instal·lació gespa artificial al 
camp de futbol”, 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’hagi 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 d'Avià, presentada en data 
11/04/2017 per finançar la inversió “Instal·lació gespa artificial al camp de futbol” 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 
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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'Avià  
Actuació:  Instal.lació gespa artificial al camp de futbol 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 9/2017 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 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.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 26.237,95 € (vint-i-sis mil dos-cents trenta-set 
euros amb noranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a 
finançar l’actuació local “Arranjament de l'annex de la casa de cultura”, 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’hagi 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 
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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 16/9/2016, 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 comunitats autònomes i entitats locals 
(BOE núm. 225, de 17/9/2016). 
 
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 Savall, 
presentada en data 15/12/2016, per finançar la inversió “Arranjament de l'annex de la 
casa de cultura” 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 Savall  
Actuació:  Arranjament de l'annex de la casa de cultura 
Import crèdit:  26.237,95 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  596,05 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 127/2016 

* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 



 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

41 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-sis mil dos-cents trenta-set 
euros amb noranta-cinc 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.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 63.216,54 € (seixanta-tres mil dos-cents setze 
euros amb cinquanta-quatre cèntims), a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per 
a finançar l’actuació local “Pista Skatepark a l'illa del pavelló municipal”, 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 16/9/2016, 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 comunitats autònomes i entitats locals 
(BOE núm. 225, de 17/9/2016). 
 
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 Savall, 
presentada en data 15/12/2016 per finançar la inversió “pista Skatepark a l'illa del 
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pavelló municipal” 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 Savall  
Actuació:  Pista Skatepark a l'illa del pavelló municipal 
Import crèdit:  63.216,54 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.436,10 EUR 
Anualitats:  10 

Referència: 128/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta-tres mil dos-cents setze 
euros amb cinquanta-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.”  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 85.533,69 € (vuitanta-cinc mil cinc-cents trenta-tres 
euros amb seixanta-nou cèntims), a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a 
finançar l’actuació local “Reparació de l'asfalt de la via pública 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: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 16/9/2016, 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 comunitats autònomes i entitats locals 
(BOE núm. 225, de 17/9/2016). 
 
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 Savall, 
presentada en data 15/12/2016 per finançar la inversió “Reparació de l'asfalt de la via 
pública 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). 
 
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 Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Reparació de l'asfalt de la via pública 2016 
Import crèdit:  85.533,69 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.943,08 EUR 
Anualitats:  10 

Referència: 129/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-cinc mil cinc cents trenta-
tres 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació d'edificis amb finalitats socials”, 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’hagi 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 16/9/2016, 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 comunitats autònomes i entitats locals 
(BOE núm. 225, de 17/9/2016). 
 
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 Vilafranca del Penedès, 
presentada en data 12/04/2017 per finançar la inversió “Rehabilitació d'edificis amb 
finalitats socials” 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 Vilafranca del Penedès  
Actuació:  Rehabilitació d'edificis amb finalitats socials 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975,50 EUR 
Anualitats:  10 

Referència: 10/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 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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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 
vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’inventari de béns i 
drets de la Corporació i autoritzar la seva cessió gratuïta al Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral i a l’Ajuntament de Campins.- 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: 
 
“L’Oficina de Gestió Interna i la Subdirecció de Logística han comunicat a aquesta 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu 
oportú per a la cessió d’un vehicle al Consorci del Parc de la Serralada del Litoral i un 
altre a l’Ajuntament de Campins. 
 
Atès que el Consorci del Parc de la Serralada del Litoral i l’Ajuntament de Campins 
han sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió de dos vehicles.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 6 d’abril de 
2017, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària general i 
la Intervenció general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva declaració 
simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques.  
 
Atès que el Consorci del Parc de la Serralada del Litoral i l’Ajuntament de Campins 
s’han mostrat interessats en els esmentats béns, per tal de destinar-los a les seves 
finalitats específiques, i que estan inscrits en el registre especial previst a la base 
cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no 
utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la corporació en data 25 de gener 
de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
data 6 i 7 d’abril de 2017 respectivament. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
lletra h) 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR els béns mobles relacionats, que seran cedits al Consorci del 
Parc de la Serralada del Litoral i a l’Ajuntament de Campins, com a efectes no 
utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases 
Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 
9.2.1996).  
 

Entitat 
receptora 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Consorci del 
Parc de la 
Serralada del 
Litoral 

F018053 
 

H106788 
H106810 

09/03/2001 
21/03/2001 

320101 
320101 

Vehicle, marca 
Hyundai, model 

Galloper,  
matrícula 7877-

BGK 
Matriculació 

vehicle 7877-BGK 
 16.828,34 € 
   1.703,51 €  

 16.828,34 € 
    1.703,51 € 

0,00 € 
0,00 € 

Ajuntament 
de Campins F016344 H089920 17/09/1998 320101 

Vehicle tot 
terreny, marca 
Nissan, model 

Terrano II, 
matrícula B-5668-

UN  21.730,91 €  21.730,91 € 0,00 € 

 

 H089923 17/09/1998 320101 

Desp.matriculació 
Jef.Provinc.Trafic 

Barcelona          61,60 €        61,60 € 0,00 € 

 

 H089922 17/09/1998 320101 

Impost Vehicles 
Ajuntament 
Barcelona          71,94 €         71,94 € 0,00 € 

 

 H089921 17/09/1998 320101 

Impost Deleg. 
Hisenda 

Barcelona     2.248,03 €     2.248,03 € 0,00 € 

 
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns al Consorci del Parc de 
la Serralada del Litoral i a l’Ajuntament de Campins, a fi i efecte de continuar 
rendibilitzant-los.  
 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part del Consorci del Parc de la Serralada del Litoral i de l’Ajuntament de 
Campins, que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
La cessió comportarà l’obligació per part del Consorci del Parc de la Serralada del 
Litoral i de l’Ajuntament de Campins, d’efectuar la contractació de la pòlissa 
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d’assegurances, així com del canvi de titularitat del vehicle a la Direcció General de 
Trànsit.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords al Consorci del Parc de la Serralada del 
Litoral i a l’Ajuntament de Campins per al seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre en 
consideració el canvi de denominació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona, motivat per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, pel de Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i, en 
conseqüència, modificar la denominació de la mateixa al text del conveni 
aprovat en data 22 de desembre de 2016, núm. 717/16 i modificar el pacte segon 
del conveni.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 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: 
 
“ 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 22 de desembre de 

2016 (ref. Reg. Acords 717/16) va aprovar el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona.  

 
2. En el moment de la signatura del conveni, representants de la Cambra ens han 

comunicat que han modificat la denominació motivat per la Llei 4/2014, d’1 
d’abril, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
i que ara han passat a denominar-se “Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona”. Tanmateix, també han proposat fer canvis al 
pacte segon del conveni, i per aquests motius, correspon modificar el conveni 
aprovat.  

 
Fonaments de dret 
 
1. 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. Prendre en consideració el canvi de denominació de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, motivat per la Llei 4/2014, de 1 d’abril, 
bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, pel de 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i en 
conseqüència, modificar la denominació de la mateixa al text del conveni aprovat en 
data 22 de desembre de 2016 (ref. Reg. Acords 717/16) i modificar el pacte segon del 
conveni en els termes següents 
 
On diu: 
 

“La implantació i difusió del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” es concretarà 
en la realització dels següents treballs: 

 
a) Assistència individualitzada: assistència individualitzada a cadascun dels establiments 

adherits, amb l’objecte d’ajudar a la implantació dels Manuals de Bones Pràctiques en 
sostenibilitat. 

b) Grups intersectorials de millora: S’organitzaran grups de millora en els quals 
participaran de cada sector les empreses adherides, on d’una banda es desenvoluparan 
tallers de dubtes i solucions, i d’una altra una dinàmica per l’obtenció de propostes de 
millora de la destinació i qualsevol altre tipus de formació necessària per a la correcta 
aplicació del programa. 

c) Comprovacions: Es faran comprovacions a cada una de les empreses i serveis turístics 
adherits al programa amb la finalitat de poder realitzar els informes corresponents i 
l’acreditació del compromís.  

d) Accions de promoció del programa a les comarques de Barcelona 
e) Altres accions de millora.” 

 
Ha de dir: 
 

La implantació i difusió del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” es concretarà 
en la realització dels següents treballs: 

 
a) Formacions 
b) Assessorament individualitzat: assessorament individualitzat a cadascun dels 

establiments adherits, amb l’objecte d’ajudar a la implantació dels Manuals de Bones 
Pràctiques en sostenibilitat. 

c) Tallers intersectorials de millora de la destinació: S’organitzaran tallers de millora en 
els quals participaran de cada sector les empreses adherides, on d’una banda es 
desenvoluparan tallers de dubtes i/o solucions, i d’un altra una dinàmica per l’obtenció de 
propostes de millora de la destinació i qualsevol altre tipus de formació necessària per a 
la correcta aplicació del programa. 

d) Verificacions: Es faran verificacions a cada una de les empreses i serveis turístics 
adherits al programa amb la finalitat de poder realitzar els informes corresponents i 
l’acreditació del compromís.  

e) Accions de promoció del programa a les comarques de Barcelona 
f) Altres accions de millora.” 
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Segon. MANTENIR la resta d’acords previstos en el conveni en els mateixos termes.  
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de 
cambra o cobles simfòniques professionals i estables, a l’any 2017.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017.  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar els projectes i 
les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques 
professionals i estables que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona 
(excloent Barcelona ciutat). 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent mil 
euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48900  del pressupost 
de l’exercici 2017, tot i que depenen dels ens beneficiaris pot veure’s afectada 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47900. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
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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 específiques 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 l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 9093/17, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar els projectes i les activitats de les 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i 
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona 
ciutat) per a l’exercici 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 l’atorgament de subvencions per a orquestres 
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables a l’any 2017.  
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009093 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, la qual estableix les 
bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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2. Objecte de les subvencions 
 
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 la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a 
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques 
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona 
incloses en la tipologia següent: 
 
a) Orquestres simfòniques professionals 
b) Orquestres de cambra professionals 
c) Cobles simfòniques professionals en format concert 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria: 
 
• Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i 

compromís. 
• Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme les 

formacions orquestrals. 
• Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions 

orquestrals. 
 
Queden exclosos de suport els projectes, les activitats o les accions: 
 
• que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes magistrals i 

altres activitats purament acadèmiques). 
• que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre programa o línia 

de suport de la Diputació de Barcelona. 
 
3. Finalitat de les subvencions 
 
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: 
 
• Apropar la música clàssica i simfònica als ciutadans amb la programació d’activitats 

específiques. 
• Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 

una tasca continuada de fidelització del públic existent. 
• Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 

través de programes educatius, socials i d’apropament de la música clàssica i simfònica. 
• Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb la música clàssica i simfònica. 
• Millorar la difusió de les activitats de l’orquestra o formació musical a través de l’ús d’un 

web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els 
ciutadans. 

 
4. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
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5. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de 
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 
2017. 
 
6. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que 
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i 
estable, 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 els requisits que tot seguit es detallen: 
 
• Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de 

Barcelona (excloent Barcelona ciutat). 
• Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2016 fins el 31 

d’agost 2017, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la 
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació. 

• Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a 
la de l’any de concessió de la subvenció. 

• Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.  
• Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o cartell. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
7. Documentació a aportar 
 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a l’apartat 6 i 11 respectivament. 
 
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà d’incorporar 

la següent informació: 
 

a) Identificació del beneficiari, aportant: 
 

• Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella 
en la que consti el darrer objecte social. 

• En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 
• En cas d’empreses, inscripció mercantil. 
• Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
b) Identificació del representant legal, aportant: 

 
• Fotocòpia del DNI. 
• Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 
 

c) Domicili del beneficiari, a efectes de notificació. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
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e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 
f) 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. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

model normalitzat (Annex 1) i que haurà d’incorporar la següent informació: la trajectòria 
professional del responsable artístic o director titular, la participació de solistes i directors 
convidats, la col·laboració amb altres formacions musicals, la descripció del repertori, la 
descripció del programa pedagògic, descripció de les accions de comunicació i una 
relació dels concerts realitzats i previstos entre l’1 de setembre de 2016 fins el 31 d’agost 
del 2017. 

 
3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 

normalitzat (Annex 2). 
 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
 
6. 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 (Annex 3). 

 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 

juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
el model normalitzat (Annex 4). 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració de la 

informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5). 

 
9. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, d’entre d’altres:  
 

• Programes de mà o cartell dels concerts ja realitzats en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

• Pla de comunicació de la formació musical, si en disposa. 
 
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. 
 
8. 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. 
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La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a 
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 - 
Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a 
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a 
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la 
LPAC. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la 
versió presentada en paper. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
9. 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 naturals 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. 
 
10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
11. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada 
per: 
 

• Un/a representant de l’Acadèmia Catalana de la Música, coneixedor/a dels gèneres 
musicals objecte d’aquestes bases. 

• Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 
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: 
 

a) La qualitat artística de la formació (fins a 25 punts) es valorarà: 
- la trajectòria professional del responsable artístic o director titular, fins a 15 punts 
- la col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 5 punts.  
- la participació de solistes i directors convidats, fins a 5 punts 
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b) L’interès del repertori (fins a 20 punts) es valorarà: 
 

- l’interès artístic i coherència del repertori, fins a 10 punts 
- la innovació i l’originalitat del repertori, fins a 5 punts 
- la incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 5 punts 

 
c) Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 20 punts) es 

valorarà: 
 

- l’existència d’un programa pedagògic i social, fins a 10 punts 
- l’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 10 punts 

 
d) Activitat territorial (fins a 20 punts) es valorarà: 

 
- els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 10 punts 
- els concerts, organitzats per la pròpia formació o per tercers, que es facin fora del 

municipi de l’espai de residència, fins a 10 punts. 
 

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 5 punts 
- ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 5 punts 
- patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 5 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 com a mínim una puntuació 
igual o superior a 50 punts. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent mil euros (100.000.- EUR) i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, tot i que depenen dels 
ens beneficiaris pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47900 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
13. 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. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
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Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
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 de valoració establerts en el punt 11, i 
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a 
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que 
tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport segons la puntuació 
obtinguda. L'establiment dels percentatges de suport quedarà degudament motivat en 
l'informe d'instrucció. 
 
14. 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 dels Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 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, o persona en 
qui delegui 

• Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui 
• Per un membre de l’Àrea de Presidència 
• Per un Tècnic Assessor de la Presidència 
• Per la Gerent de Serveis de Cultura 
• Per dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura 

 
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. 
 
15. 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 40 de la LPAC. 
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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. 
 
16. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 
 
17. 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 de proporcionar totes les dades quantitatives i 

qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 
 
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
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 (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació 
de Barcelona  http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa). 
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9. 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 recollits 
a l’article 6.2 OGS. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
18. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats, imputable a l’activitat 

objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.): es computaran les 
retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de 
Seguretat Social. També se subvencionaran les despeses per caixets dels serveis 
artístics contractats. 

 
b) Despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat 

objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal laboral 
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social. També se subvencionaran 
les despeses per serveis de direcció, gestió, administració o comercials que siguin 
facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats. 

 
c) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses 

de lloguer de partitures, faristols i altres elements imprescindibles per a la realització dels 
concerts; lloguer d’espais d’actuació; arrendament de material tècnic; contractació 
puntual de personal tècnic de so i d’il·luminació; lloguer i transport d’instruments; lloguer 
d’espais d’assaig o magatzem, i tarifes generals a favor de les entitats de gestió 
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual. 

 
d) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses 
de publicitat i promoció de l’activitat (programes, cartells, publicacions) i les despeses en 
pàgines web i noves tecnologies. També s’accepten les despeses derivades de la 
producció d’enregistraments fonogràfics i videogràfics d’obres musicals. 

 
e) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb l’activitat objecte de la sol·licitud. 
 
S’estableix un percentatge màxim del 50% en despesa de personal integrat en l’estructura 
de l’entitat sobre el pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció. 
 
L’IVA suportat serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o 
compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades entre l’1 de setembre de 
2016 a 31 d’agost de 2017 i caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
19. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
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a) Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat que superin el 50% del 
pressupost total del projecte/activitat. 

 
b) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments. 
 
d) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
e) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
20. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
 
21. Forma de pagament 
 
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. 
 
22. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de novembre de 
2017. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a l’article 8 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 
OPCIÓ I 
 
Per a subvencions inferiors o igual als 20.000 euros, caldrà presentar un compte justificatiu 
simplificat, que contindrà: 
 
a) 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. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 RLGS.  
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 
 
1) Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del 

document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 
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2) S’haurà de justificar el cost de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat.  

 
Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat, 
i una vegada revisada la documentació presentada, la Gerència de Serveis de Cultura 
requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim per una factura del grup a) i d) de 
les descrites a l’apartat 18 de la present convocatòria. El percentatge de factures que 
constituiran la mostra serà un 10 % de les relacionades en el compte justificatiu simplificat, 
que haurà de representar un mínim del 20 % de la despesa concedida.   
 
OPCIÓ II 
 
Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu 
amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, sempre que: 
 
a) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes, 

inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu 
l’article 74.2 RLGS. 

 
b) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 

Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
 
Altra documentació: a més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
23. Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies naturals, 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. 
 
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 naturals, 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. 
 
24. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
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de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
25. 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, i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
26. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per a la mateixa projecte/activitat. 
 
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. 
 
27. 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.  
 
28. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució 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. 
 
29. Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la 
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del 
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moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 
 
30. Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de 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. 
 
31. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i el Títol XIV de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
32. 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 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. 
 
33. Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre 
protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 
 

Segon.- APROVAR 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 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoquen subvencions per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de 
cambra o cobles simfòniques professionals i estables  a l’any 2017. 
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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/cultura/descarregues. 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que 
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i 
estable, 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 els requisits que tot seguit es detallen: 
 
• Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de 

Barcelona (excloent Barcelona ciutat). 
 
• Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2016 fins el 31 

d’agost 2017, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la 
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació. 

 
• Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a 

la de l’any de concessió de la subvenció. 
 
• Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.  
 
• Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o cartell. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 7 de la convocatòria. 
 
Segon. Objecte. 
 
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 la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a 
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques 
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona 
incloses en la tipologia següent: 
 
a) Orquestres simfòniques professionals 
b) Orquestres de cambra professionals 
c) Cobles simfòniques professionals en format concert 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria: 
 
• Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de qualitat i 

compromís. 
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• Les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics que portin a terme les 
formacions orquestrals. 

• Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions 
orquestrals. 

 
Queden exclosos de suport els projectes, les activitats o les accions: 
 
• que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes magistrals i 

altres activitats purament acadèmiques). 
• que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre programa o línia 

de suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona  
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent mil euros (100.000.- EUR) i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, tot i que depenen dels 
ens beneficiaris es pot veure afectada l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47900 
 
No podran atorgar-se subvencions per 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. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
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 de valoració establerts en el punt 11, i 
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a 
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que 
tinguin una puntuació menor, establint-se  percentatges de suport segons la puntuació 
obtinguda. L'establiment dels percentatges de suport quedarà degudament motivat en 
l'informe d'instrucció. 
 
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. 
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La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a 
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 - 
Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a 
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a 
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la 
LPAC. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la 
versió presentada en paper. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
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.- APROVAR el model normalitzat per sol·licitar les subvencions dins de la 
convocatòria aprovades al present dictamen, que s’adjunta com a annex 3. 
 
Cinquè.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
cent mil euros (100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de 
Barcelona, tot i que depenen dels ens beneficiaris es pot veure afectada l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/47900. 
 
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.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Us agraeixo la feina des de l’Àrea de 
Cultura perquè podem donar suport a les orquestres estables que tenim als municipis. 
Gràcies. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la convocatòria 
dels premis de l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de 
Barcelona per a la temporada 2016-2017, i de les condicions específiques de 
participació que els regulen.- 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: 
 
“Dins de les competències de les Diputacions establertes per l’article 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 91 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, es troben les de cooperació i assistència jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis i altres entitats locals de la província, especialment els de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Esports, té com a 
objectius generals, entre d’altres, contribuir a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania mitjançant l’impuls de la pràctica esportiva, cooperant amb els ens locals 
tant en l’àmbit dels equipaments necessaris per desenvolupar aquestes pràctiques, 
com en la innovació dels serveis esportius municipals 
 
La Gerència de Serveis d’Esports contribueix a l’organització d’esdeveniments 
esportius sota la fórmula Gran Premi Diputació de Barcelona, juntament amb els 
diferents agents esportius i els ens locals, a desenvolupar a diferents municipis de la 
província, tot impulsant determinades pràctiques esportives, incrementant la presència 
de la Diputació de Barcelona en el sector esportiu i recolzant els municipis valedors 
d’aquests premis.  
 
Entre els Grans Premis Diputació de Barcelona destaca el Challenge de Mitges 
Maratons, un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana 
d’Atletisme, que es desenvolupen en el territori de la demarcació de Barcelona. Els 
ajuntaments i els corresponents clubs i entitats esportives municipals són els 
dinamitzadors de les diferents proves, agrupades sota el format Challenge que lidera 
la Diputació de Barcelona. 
 
Amb aquesta iniciativa es pretén valorar l’esforç personal i augmentar la pràctica 
esportiva de la població, concretament del running, per tal de gaudir dels beneficis 
físics, psíquics i socials que se’n deriven, i afavorir també l’impacte turístic, econòmic i 
comercial que aquestes proves tenen al territori.  
 
En el marc del Challenge Gran Premi Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona atorga dos tipus de premis: el premi als corredors/es amb millor puntuació i 
el premi relatiu al reconeixement a tots els corredors/es que hagin finalitzat un mínim 
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de quatre mitges maratons del calendari. Els premis consisteixen en un viatge per a 
dues persones i una inscripció per participar en una Mitja Marató estatal o peninsular. 
Els premis als guanyadors/es per participació s’atorgaran mitjançant un sorteig i 
d’acord amb el procediment establert en les condicions específiques que els regulen.  
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis d’Esports, vol fixar els 
criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que s’han de respectar 
en el marc dels premis de l’11è Challenge organitzats per la Gerència de Serveis 
d’Esports per a la temporada 2016-17.  
 
Vist que d’acord amb el que estableix la norma 4 c) de l’Ordenança general que regula 
l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona, aquesta no serà d’aplicació 
als premis que s’atorguin sense sol·licitud prèvia del beneficiari/a.  
 
Vist el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
El Ple 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 3.3.d) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al 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 l’atorgament de premis de naturalesa no subvencional.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria per a la temporada 2016-17, i de les condicions 
específiques de participació que els regulen, dels premis de l’11è Challenge de Mitges 
Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, organitzats per la Gerència de Serveis 
d’Esports, que tenen com objectiu impulsar la pràctica esportiva a la demarcació de 
Barcelona, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“Convocatòria específica, per a la temporada 2016-2017, dels premis de l’11è 
Challenge Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, promoguts per la 
Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, que tenen com a objectiu 
impulsar la pràctica esportiva a la demarcació de Barcelona.” 
 
Condicions específiques 
 
Clàusules  
 
Primera.- Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Esports, dóna suport a 
l’organització d’esdeveniments esportius, sota la denominació Gran Premi Diputació de 
Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar diferents pràctiques esportives. 
 
Per potenciar la pràctica de l’atletisme i posar en valor l’esforç dels aficionats/des a aquesta 
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modalitat esportiva, es promou l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació 
de Barcelona (GPDB).  
 
A continuació es fixen els criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que 
han de regir els premis de l’11è Challenge de la temporada 2016-2017.  
 
Aquests premis volen afavorir l’impuls de l’esport a la demarcació de Barcelona. 
 
Segona.- Definició del Challenge 
 
El Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de 
mitges maratons homologades que es duen a terme a la província de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona fa pública a www.diba.cat/esports la relació de mitges maratons 
que es duen a terme a la província de Barcelona i que formen part del Challenge de Mitges 
Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Inclou dates de celebració, nom de l’entitat 
organitzadora i dades de contacte. 
 
L’11è Challenge inclou mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme 
que es realitzen en el període comprès entre el mes de setembre de 2016 i el mes l’abril de 
2017. 
 
Tercera.- Organització 
 
Els premis relatius a l’11è Challenge estaran organitzats per la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona.  
 
Les condicions de participació són accessibles en el web, en el qual la Diputació de 
Barcelona recull els resultats de totes les proves i publica els guanyadors/es dels premis. 
 
Quarta.- Requisits de participació i classificació general 
 
Per poder participar en l’11è Challenge, és requisit indispensable ser major de 18 anys.  
 
La participació està oberta tant a atletes federats/des com no federats/des. 
 
Per participar al Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i per 
accedir a la classificació general dels participants i als premis, no s’ha de fer una inscripció 
expressa. Això no obstant, es pot renunciar de manera expressa a la participació en l’11è 
Challenge. 
 
Els/les participants s’han d’inscriure a cadascuna de les curses que vulguin córrer i acceptar 
els reglaments específics de les proves.  
 
Per poder accedir a la classificació general del Challenge s'ha de participar, com a mínim, 
en quatre de les mitges maratons programades. En el cas de participar en més curses, es 
compten les quatre amb més bona puntuació. 
 
Cinquena.- Procés de càlcul de les puntuacions 
 
Per calcular les puntuacions s’utilitzen les dades facilitades per l’organitzador de cada cursa. 
 
Per a cada cursa s'aplica el sistema de puntuació següent: 
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Punts = (temps de la primera persona de la categoria que arribi a la meta / temps propi) x 
100. 
 
Per exemple: 
Temps de la primera persona de cada categoria que arriba a la meta: 1 h 05' 00'' (65') 
Temps propi: 1 h 10' 00'' (70') 
(65/70) x 100 = 92,85 punts 
 
La puntuació general s’obté a partir de la suma de les quatre millors puntuacions 
aconseguides en totes les curses en què s’ha participat. 
 
Sisena.- Empat en la puntuació 
 
En cas d’empat en el guanyador/a d’alguna categoria després de la suma de les 4 millors 
puntuacions es tindrà en compte la cinquena millor puntuació. Si l’empat persisteix, es 
computarà la sisena millor puntuació i així successivament fins que es desempati. En cas 
d’empat final després de computar totes les puntuacions possibles, el guanyador/a es 
decidirà mitjançant sorteig, detallat a la clàusula tretzena.  
 
En cas d’empat en la puntuació final en qualsevol de les categories en tota posició que no 
sigui la de guanyador/a, la classificació s’ordenarà alfabèticament per cognom. 
 
Setena.- Resultats 
 
Els resultats provisionals de la classificació general de l‘11è Challenge de Mitges Maratons 
es publicaran, com a màxim, 3 setmanes després de la darrera mitja marató del Challenge 
de la temporada en el web www.diba.cat/esports. 
  
S’obrirà un període de reclamacions i la puntuació definitiva es publicarà com a màxim 1 
mes després de la publicació provisional. Els atletes podran consultar la puntuació a 
l’esmentat web.      
 
Vuitena.- Reclamacions relatives a la classificació de cada cursa 
 
La Diputació de Barcelona publica els resultats facilitats per cadascuna de les entitats 
organitzadores després de cada cursa. Les reclamacions particulars, si escau, les hauran de 
tramitar els interessats/des directament amb les entitats organitzadores de cada cursa. Les 
dades de contacte de les entitats organitzadores es publiquen al web www.diba.cat/esports. 
 
Novena.- Disconformitats amb la classificació general 
 
Els/les atletes poden al·legar disconformitats amb la classificació general durant un període 
de deu dies naturals, a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.  
 
Les al·legacions s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça o.act.esport@diba.cat. Els 
tècnics de la Diputació de Barcelona són els encarregats de resoldre al respecte i 
comunicar-ho als interessats per correu electrònic. 
 
Desena.- Limitació de responsabilitat 
 
Només s’inclouen a la puntuació general les curses en què les entitats organitzadores 
faciliten el nom, cognoms, DNI, sexe, data de naixement, categoria i correu electrònic 
dels/les participants, així com els resultats obtinguts en la cursa. 
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En el cas que les entitats organitzadores facilitin dades incompletes o amb errors, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de no tenir-les en compte en el càlcul general.  
 
En el cas que les entitats organitzadores no facilitin les dades de classificació de la prova a 
la Diputació de Barcelona, aquesta prova s’exclou del càlcul general. 
 
La Diputació de Barcelona declina tota responsabilitat sobre la veracitat de les dades 
facilitades.  
 
Onzena.- Categories premiades per puntuació 
 
Seran objecte de premi, els guanyadors/es amb millor puntuació, d’acord amb les clàusules 
cinquena i sisena, de les següents categories: 
 
• Masculina 
• Femenina 
• Cadira de rodes masculina 
• Cadira de rodes femenina 
• Disminució visual masculina 
• Disminució visual femenina 
 
Els corredors/es han d’haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons. 
 
Dotzena.- Categories premiades per participar, mitjançant sorteig 
 
La Diputació de Barcelona vol premiar la constància entre els/les esportistes i, per aquest 
motiu, la participació serà objecte de premi mitjançant sorteig, segons el procediment que es 
detalla a la clàusula tretzena, i en les següents categories: 
 
• Homes 
• Dones 
 
Els corredors/es han d’haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons. 
 
Tretzena.- Jurat i sorteig 
 
Es formarà un jurat composat per: 
• El gerent de Serveis d’Esports o persona en qui delegui. 
• La cap de l’Oficina d’Activitats Esportives o persona en qui delegui. 
• La cap de la Secció Jurídico Administrativa o persona en qui delegui, que exercirà les 

funcions de secretària del jurat, amb veu i sense vot.  
 
Tots els corredors/es que hagin finalitzat un mínim de 4 curses (a excepció dels 
guanyadors/es premiats per puntuació) s’agruparan en dos llistats (homes i dones) i 
s’ordenaran alfabèticament per cognom. Se’ls assignarà un número correlatiu. 
 
Reunit el Jurat, es procedirà a obtenir dos números aleatoris, (un titular i un suplent), per a 
cada categoria (homes i dones) mitjançant el generador de número aleatori de Google. El/la 
participant que tingui el número titular, serà el guanyador/a del sorteig. El/la suplent quedarà 
en reserva cas que el/la titular desisteixi del premi.  
 
En cas d’empat en el guanyador/a de la classificació per puntuació, en qualsevol de les 
categories, es farà un sorteig el mateix dia i seguint el mateix procediment, i es triarà un/a 
titular i un/a suplent.  
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El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d’aquest sorteig i publicarà els resultats al web 
www.diba.cat/esports.  
 
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la concessió 
de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat. 
 
La Gerència de Serveis d’Esports i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol 
aspecte o eventualitat no prevista en aquesta convocatòria. 
 
Catorzena.- Premis als guanyadors/es per puntuació 
 
El premi per puntuació consisteix en un viatge per a dues persones i una inscripció per 
participar en una mitja marató estatal o peninsular. Hi haurà un màxim de 6 premiats, 
d’acord amb les categories descrites a la clàusula onzena. 
 
Quinzena.- Premis als guanyadors/es per participació 
 
El premi per participar en un mínim de 4 mitges maratons consistirà en un viatge per a dues 
persones i una inscripció per participar en una mitja marató estatal o peninsular. Hi haurà un 
màxim de 2 premiats/des, d’acord amb les categories descrites a la clàusula dotzena. 
 
Setzena.- Comunicació i acceptació dels premis 
 
Comunicació 
 
La Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors/es dels premis a 
través del correu electrònic que hagin fet constar al formulari d’inscripció, mitjançant 3 
avisos en un període de 3 dies, en els que s’indicaran el lloc i la data de la recollida dels 
premis.  
 
Els premiats/des, un cop siguin coneixedors/es de la seva condició de guanyadors/es, 
hauran de donar resposta expressa, per correu electrònic a l’adreça o.act.esport@diba.cat, 
indicant la seva acceptació o la seva renúncia al premi atorgat (per tant, dita comunicació 
haurà de ser prèvia a l’Acte de lliurament del premi en qüestió). 
 
Si els guanyadors/es no han donat cap resposta expressa, segons l’exposat anteriorment, i 
per tant no es pot confirmar la seva assistència a l’acte de cloenda, s’entendrà que 
desisteixen dels premis obtinguts, que en aquest cas restaran deserts.  
 
Dissetena.- Lliurament dels premis 
 
En finalitzar l’11è Challenge, se celebrarà un Acte de Cloenda en el que es procedirà al 
lliurament de premis. 
 
Per poder rebre els premis (tant els guanyadors/es per puntuació com els de participació) 
s’ha d’assistir o delegar formalment l’assistència a l’Acte de lliurament, que es realitzarà 
durant l’Acte de Cloenda de l’11è. Challenge. 
 
Divuitena.- Protecció de dades i drets d’imatge 
 
Protecció de dades 
 
Les dades personals dels/les participants recollides en el formulari d’inscripció de l’11è 
Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona han estat incorporades al 
fitxer corresponent de titularitat de l’Ajuntament o entitat organitzadora, amb la finalitat de 
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gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada 
de la prova a la qual s’han inscrit, i al fitxer “Activitats Esportives” de titularitat de la Diputació 
de Barcelona, als efectes d’elaborar la classificació general de l’11è Challenge de Mitges 
Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis. Mitjançant 
aquest formulari, els/les participants van consentir expressament en el tractament de les 
seves dades per a la finalitat indicada i van autoritzar a l’Ajuntament o entitat organitzadora 
a publicar les seves dades al llistat d’inscrits/es i a cedir-les a la Diputació de Barcelona als 
únics efectes d’elaborar la classificació general de l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran 
Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis.  
 
Respecte de les dades cedides a la Diputació de Barcelona, el/la titular de les dades pot 
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit, amb una còpia del 
DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, situat a la Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona, o per qualsevol de les 
vies recollides a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.  
 
Drets d’imatge 
 
El/ la participant a l’acte de lliurament autoritza a la Diputació de Barcelona el dret a captar 
la seva imatge durant el desenvolupament de l’acte i dona el seu consentiment a difondre-la 
a través de qualsevol mitjà, inclosos entre d’altres: els seus webs corporatius, als webs de 
les Mitges Maratons incloses en l’11è Challenge, xarxes socials, TV, material promocional, 
premsa, etc, sense cap finalitat comercial, i en el marc del que estableix la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge. 
 
Així mateix el/la participant a l’acte de lliurament renuncia expressament a qualsevol 
reclamació que pogués fer a la Diputació de Barcelona per l'ús de les imatges, de 
conformitat amb aquesta autorització. L’autorització d’aquest dret es fixa sense limitació 
geogràfica de cap tipus, ni límit temporal. 
 
Dinovena.- Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases se la reserva la Diputació de Barcelona i per resoldre 
qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 
 

Segon.- RETENIR un crèdit d’import estimatiu màxim de cinc mil dos-cents euros 
(5.200 €) per fer front als premis de l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi 
Diputació de Barcelona organitzats per la Gerència de Serveis d’Esports, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40400-34100-48100 del pressupost ordinari vigent de 
despeses de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017.  
 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la convocatòria per 
a la temporada 2016-2017 i les condicions específiques de participació que els regula, 
dels premis de l’11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de 
Barcelona promoguts per la Gerència de Serveis d’Esports, de conformitat amb allò 
que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Conveni marc de cooperació entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Secretaria General de l’Esport, amb l’objecte d’establir 
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les condicions generals que regularan un conjunt d’accions de cooperació entre 
ambdues institucions, dins de l’àmbit esportiu.- 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 Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs 
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament social dels municipis 
del seu àmbit territorial, amb el suport pel desenvolupament de les competències que 
els venen determinades per la normativa vigent, en els diferents àmbits, mitjançant, 
entre d’altres, l’assistència i la cooperació econòmica, jurídica i tècnica. 

 
La Secretaria General de l’Esport, adscrita al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, és l’òrgan de direcció de l’administració esportiva, i 
desenvolupa competències exclusives en el camp de l’esport i del lleure, d’acord amb 
l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, així mateix, exerceix les funcions que 
li assenyala la Llei de l’esport i dirigeix, mitjançant el Consell Català de l’Esport, l’execució 
i la gestió esportiva del Govern de Catalunya. 
 
Amb l’objectiu de treballar de forma conjunta ambdues institucions i de coordinar 
polítiques esportives entre les administracions, tant a nivell de Catalunya com a nivell 
local, es proposen establir unes línies de col·laboració en l’àmbit esportiu, tant des de la 
vessant dels equipaments i les activitats com de la recerca i la difusió de l’esport.  

 
El president de la Diputació de Barcelona i el secretari general de l’Esport i president del 
Consell Català de l’Esport, a Barcelona en data 4 d’abril i a Esplugues de Llobregat en 
data 5 d’abril, de 2013, respectivament, varen signar un conveni marc amb el mateix 
objecte, que va tenir una vigència fins el 31 de desembre de 2015. 

 
La fórmula jurídica adient per regular les obligacions d’ambdues parts és el conveni, el 
qual resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, d’acord amb el que 
estableix l’article 4. 

 
Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50,1 de la Llei 40/2015 
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a l’expedient.   
 
Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic 
del sector públic, i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist els apartats 3.4.i.1) i 5.4.c) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 



 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

85 

Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/2016, 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 dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. – AUTORITZAR la formalització d’un conveni marc amb la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per establir les condicions generals que 
regularan el conjunt d’accions de cooperació entre ambdues institucions en l’àmbit 
esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i les activitats, com de la recerca i la 
difusió de l’esport, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC AMB LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER ESTABLIR LES CONDICIONS GENERALS QUE 

REGULARAN EL CONJUNT D’ACCIONS DE COOPERACIÓ ENTRE AMBDUES 
INSTITUCIONS EN L’ÀMBIT ESPORTIU 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
representada en aquest acte pel Sr. Gerard Figueras i Albà, en la seva qualitat de secretari 
general de l’Esport i president del Consell Català de l’Esport, nomenat pel decret de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya núm 147/2016, de 2 de febrer (DOGC núm. 
7053, de 5.02.2016), i facultat en virtut de l’article 2, apartats e) i f) del Decret 35/2001, de 
23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport. 
 
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges, diputat 
delegat d’Esports, facultat en virtut de l’apartat 5.4.c) 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 de la Diputació núm. 
3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), i assistit 
de la Sra. Beatriz Espinàs Vijande, secretària delegada de la corporació, 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 (publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015). 
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
A N T E C E D E N T S 

 
I. La Secretaria General de l’Esport, adscrita al Departament de Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, és l’òrgan de direcció de l’administració esportiva, i desenvolupa 
competències exclusives en el camp de l’esport i del lleure, d’acord amb l’article 134 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i, així mateix, exerceix les funcions que li assenyala la 
Llei de l’Esport i dirigeix, mitjançant el Consell Català de l’Esport, l’execució i la gestió 
esportiva del Govern de Catalunya. 

 
II. La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals 

establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local 
(arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 
66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del 
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desenvolupament social dels municipis del seu àmbit territorial, amb el suport pel 
desenvolupament de les competències que els venen determinades per la normativa vigent, 
en els diferents àmbits, mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació econòmica, 
jurídica i tècnica.  

 
III. Amb l’objectiu de treballar de forma conjunta ambdues institucions i de coordinar 

polítiques esportives entre les administracions, tant a nivell de Catalunya com a nivell 
local, es proposen establir unes línies de col·laboració en l’àmbit esportiu, tant des de la 
vessant dels equipaments i les activitats com de la recerca i la difusió de l’esport.  

 
IV. El president de la Diputació de Barcelona i el secretari general de l’Esport i president del 

Consell Català de l’Esport, a Barcelona en data 4 d’abril i a Esplugues de Llobregat en 
data 5 d’abril, de 2013, respectivament, varen signar un conveni marc amb el mateix 
objecte, que va tenir una vigència fins el 31 de desembre de 2015. 

 
Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un conveni 
marc i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de Govern, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Diputació núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016).  
 
Per acord de la Junta de Govern, de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
data...........................s’aprovà la minuta del present conveni marc i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i de 
mutu acord, formalitzen el present Conveni subjecte als següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present Conveni marc és establir les condicions generals que regularan el 
conjunt d’accions de cooperació entre la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Consell Català de l’Esport, i la Diputació de Barcelona mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Esports, en l’àmbit esportiu, tant des de la vessant dels equipaments i 
les activitats, com de la recerca i la difusió de l’esport.  
 
Segon.- Àmbits de col·laboració entre les parts  
 
Els àmbits objecte de col·laboració seran: 
 
1. Activitats esportives: 

 
1.1 Dinamització i implementació territorial del Pla Nacional de l’Activitat Física. 
1.2 Esport en edat escolar: coordinació d’accions adreçades a facilitar l’accés i la 

continuïtat de la pràctica d’esport en edat escolar i a lluitar contra l’abandonament, 
sobretot dels infants i joves a partir del 12 anys i del col·lectiu de les noies. 

1.3 Disseny d’accions conjuntes contra el sedentarisme i impuls de la pràctica esportiva 
de la població. 
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2. Equipaments esportius: 
 

2.1 Participació de la Diputació de Barcelona en els treballs d’actualització del Pla 
Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC). 

2.2 Participació de representants de la Diputació de Barcelona en les comissions 
d’informació i assessorament del PIEC. 

2.3 Coordinació en els programes d’actuacions per al desplegament i seguiment del 
PIEC. 

2.4 Col·laboració en l’actualització permanent del Cens d’Equipaments Esportius de 
Catalunya (CEEC) i de la base de dades de la Xarxa Equipaments Esportius Locals 
(XEEL) així com en el tractament, consulta i compartició de la informació recollida. 

2.5 Coordinació en el foment, assessorament i informe de la redacció dels mapes 
d’instal·lacions i equipaments esportius dels municipis (MIEM) i dels plans 
d’equipaments esportius municipals (PEEM). 

 
3. Formació dels agents esportius: 
 

3.1 Reconeixement oficial de les accions formatives per part de l’Escola Catalana de 
l’Esport. 

 
4. Recerca en matèria esportiva: 

 
4.1 Tractament, consulta i cessió de dades a la Diputació de Barcelona per a 

l’explotació de l’enquesta d’hàbits esportius de la població de Catalunya menor de 
16 anys, relativa als centres docents de la província de Barcelona. 

4.2 Disseny, coordinació i anàlisi de les dades relatives a la realització d’una nova 
enquesta d’hàbits esportius de la població de Catalunya major de 16 anys, amb 
segregació específica de les dades de la província de Barcelona. 

4.3 Actualització de l’estudi sobre el pes econòmic de l’esport a Catalunya, amb 
segregació específica de les dades de la província de Barcelona. 

4.4 Impuls a la recerca en matèries d’interès comú com, per exemple, els equipaments 
esportius, les entitats esportives, etc. 

 
5. Difusió de l’activitat física i l’esport, projecció internacional de l’esport 
 

5.1 Col·laboració en la difusió del Dia Mundial de l’Activitat Física i la Setmana Europea 
de l’Esport. 

5.2 Enllaços de les pàgines web respectives. 
5.3 Suport i difusió, per part de la Secretaria General de l’Esport, del Congrés de 

l’Esport Local, organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
Les accions de cooperació derivades del present conveni marc es desenvoluparan 
mitjançant convenis específics, que contindran les condicions de la col·laboració, els 
compromisos de cadascuna de les parts, així com les respectives aportacions econòmiques, 
en el seu cas, per tal de fer front a l’esmentada col·laboració. 
 
Tercer.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de seguiment integrada pel secretari general de l’Esport, pel 
director general del Consell Català de l’Esport, pel diputat delegat d’Esports i per l’assessor 
tècnic d’Esports de la Diputació de Barcelona, que tindrà com a funció el seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants, així 
com resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte 
del conveni.   
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Quart.- Vigència 
 
La vigència del present conveni abastarà des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Cinquè.- Modificacions  
 
Les modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i degudament 
motivada per les parts, com a màxim un mes abans de la finalització del període de 
vigència. 
 
Tanmateix, hauran de ser aprovades prèviament pels òrgans competents de les parts i, un 
cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Sisè- Causes d’extinció i resolució del conveni. 
 
El conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. En concret, són causes de resolució: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 

del mateix. 
 
b) L'acord unànime de tots els signants. 
 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del 
conveni i a les altres parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part 
que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la causa de 
resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa 
podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
Setè.- Marc normatiu 
 
Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present conveni 
 
A més, serà d’aplicació la normativa següent: 

 
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 

en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

d) El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

f) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

g) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
h) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern de la Generalitat de Catalunya. 
i) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

j) El Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. 
k) El Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del 

Consell Català de l’Esport.  
l) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 

 
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. 
 
Novè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’administració que les executi 
materialment.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els presents Acords als interessats.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/12368.- 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: 
“Fets 
 
En data 20/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 13 de desembre de 2016 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol S-320, a la 
carretera BV-4131 al PK 6+890, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Casserres (expedient núm. 2016/12368). 
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En data 21/03/2017 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 senyor XXX en data 13 de desembre de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La senyalització a instal·lar serà S-320 amb nom del camí, més S-320 amb el 

corresponent pictograma. A més de 15 metres de l’aresta exterior de la calçada es 
pot instal·lar senyal S-810 amb el nom de la casa rural i la distància a la qual es 
troba.  

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat 
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  

 
Condicions generals 
 
- 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. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- 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.” 

 
Fonaments de dret 
 
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 31,64 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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 senyor XXX, autorització d’obres d’instal·lació de 
rètol S-320, a la carretera BV-4131 al PK 6+890, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Casserres (expedient núm. 2016/12368), 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 i de 31,64 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2017/2160.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 21/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de data 10 de febrer de 2017, 
en el qual es sol·licita autorització per realitzar, a la carretera BV-4235, al terme 
municipal de Viver i Serrateix (expedient núm. 2017/2160) les obres següents: 
 

• Instal·lació de dos rètols P-1a i P1b, al PK 8+580, marge dret i al PK 8+830, 
marge esquerre, tram no urbà. 

• Instal·lació d'un mirall, al PK 8+780, marge dret, tram no urbà. 
 
En data 29/03/2017 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 Viver i Serrateix en data 10 de febrer 
de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Es replantejarà la instal·lació conjuntament amb l’oficial especial de permisos de la 

zona. 
 
- La senyalització de perill serà P-50 en comptes de les P-1a i P-1b i es disposarà S-

800 amb llegenda de 150m i S-860 amb llegenda sortida de camions. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els senyals i mirall autoritzats en 

perfecte estat de conservació, així com a retirar-los si cessés l’activitat que motiva 
la seva instal·lació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas 
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de conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que 
presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  

 
Condicions generals 
 
- 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.” 

 
Fonaments de dret 
 
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. 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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 Viver i Serrateix, autorització per 
realitzar, a la carretera BV-4235, al terme municipal de Viver i Serrateix (expedient 
núm. 2017/2160) les obres següents: 
 

• Instal·lació de dos rètols P-1a i P1b, al PK 8+580, marge dret i al PK 8+830, 
marge esquerre, tram no urbà. 

• Instal·lació d'un mirall, al PK 8+780, marge dret, tram no urbà. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb 
domicili a efectes de notificacions a Viver i Serrateix (08673), Casa de la Vila, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres 
d’urbanització (implantació d’horts urbans a Can Camp) a la carretera BV-5006 al 
terme municipal de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/2230.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 17/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Martorelles de data 15 de febrer de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització (implantació 
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d'horts urbans a Can Camp), a la carretera BV-5006 del PK 1+102 al PK 1+172, marge 
dret, tram urbà, al terme municipal de Martorelles (expedient núm. 2017/2230). 
 
En data 05/04/2017 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 Martorelles en data 15 de febrer de 
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres així 

com de tots els elements funcionals de la carretera. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui 
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o 

que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar 
situacions de perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 

antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni 
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a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Totes les xarxes de serveis aniran fora de la zona de domini públic de la carretera. 
 
- S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no podrà 

ser inferior a la distancia de parada. A més es dissenyarà de forma que eviti 
maniobres de vehicles a la calçada de la carretera o que aquests restin aturats a la 
mateixa. 

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
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. 
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- 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.” 

 
Fonaments de dret 
 
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 Martorelles, autorització d’obres 
d'urbanització (implantació d'horts urbans a Can Camp), a la carretera BV-5006 del PK 
1+102 al PK 1+172, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Martorelles 
(expedient núm. 2017/2230), 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 Martorelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Martorelles (08107), Pl. Ajuntament, 1, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/2232.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 14/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX, de data 09 de febrer de 2017, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a la 
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carretera BV-5126 del PK 3+850 al PK 3+855, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Calella (expedient núm. 2017/2232). 
 
En data 05/04/2017 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 senyor XXX en data 09 de febrer de 2017 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:  
 
- Les obres es replantejaran conjuntament amb l’oficial de permisos de la zona. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es garantirà una distancia de visibilitat als dos costats de l’accés superior a la 

distancia d’aturada. A tal efecte, s’haurà de podar i segar la vegetació existent i 
instal·lar els elements auxiliars adients (mirall) per tal de garantir aquesta distància 
de visibilitat. 

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

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- 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. 
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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.” 

 
Fonaments de dret 
 
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, al senyor XXX, autorització d’obres de 
manteniment d'accés existent, a la carretera BV-5126 del PK 3+850 al PK 3+855, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calella (expedient núm. 
2017/2232), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
substitució tren de rentat a la carretera C-243b al terme municipal de Gelida, a 
favor de la empresa CACENCA SL., en resolució de l’expedient núm. 2017/2598.- 
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: 
 
“Fets 
 
En data 02/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de CACENCA, S.L. de data 24 de febrer de 2017, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de substitució tren de rentat, a la 
carretera C-243b al PK 9+720, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gelida 
(expedient núm. 2017/2598). 
 
En data 31/03/2017 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 CACENCA, S.L. en data 24 de febrer de 2017 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:  
 
- La instal·lació es situarà fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 metres de 

l’aresta exterior de l’esplanació. En aquest cas, a més de 9 metres de l’aresta 
exterior de la calçada. 

 
- 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. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de la instal·lació no es podran abocar ni 

al paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 



 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 
 

105 

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 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització 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. 

 
Fonaments de dret 
 
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. 
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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 CACENCA, S.L., autorització d’obres de 
substitució tren de rentat, a la carretera C-243b al PK 9+720, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Gelida (expedient núm. 2017/2598), 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 CACENCA, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a Gelida (08790), Ctra. C-243, KM 9,700, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 
carretera BV-5106, al terme municipal d’Argentona a favor del senyor XXX, 
resolució de l’expedient núm. 2017/2966.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 14/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 13 de març de 2017 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-5106 del PK 9+812 al 
PK 9+847, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (expedient núm. 
2017/2966). 
 
En data 28/03/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 13 de març de 2017 i d’acord 
amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
 
- 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. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 
Fonaments de dret 
 
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, al senyor XXX, autorització de tala d'arbres, a la 
carretera BV-5106 del PK 9+812 al PK 9+847, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Argentona (expedient núm. 2017/2966), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
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29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/3203.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 13/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de XXX de data 05 de març de 2017 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent a la 
carretera BV-2137 al PK 2+390, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Mediona (expedient núm. 2017/3203). 
 
En data 31/03/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per la senyora XXX en data 05 de març de 2017 i d’acord 
amb el que disposa l’article 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:  
 
- Les cunetes de la carretera i de l’accés es revestiran amb formigó en l’àmbit de 

l’obra. 
 
- 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. 

 
- 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. 
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- 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 un gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 
 
- 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 
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operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- 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 



114 

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. 

 
Fonaments de dret 
 
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 la senyora XXX, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2137 al PK 2+390, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Mediona (expedient núm. 2017/3203), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- 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 la senyora XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2017/3323.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 15/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Muntanyola de la mateixa data en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a 
la carretera BV-4317, del PK 3+600 al PK 3+607, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Muntanyola (expedient núm. 2017/3323). 
 
En data 30/03/2017 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 Muntanyola en data 15 de març de 
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 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:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
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 
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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. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions 
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir 
la seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- 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). 
 
- 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. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. 

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 

de la carretera. 
 
- 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, 
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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.” 

 
Fonaments de dret 
 
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. 
 
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 Muntanyola, autorització d’obres 
de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4317 del PK 3+600 al PK 
3+607, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola (expedient núm. 
2017/3323), 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 
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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 Muntanyola, amb domicili 
a efectes de notificacions a Muntanyola (08529), carrer de les Afores, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa la cancel·lació de la garantia relativa a 
l’autorització d’obres d’enderroc de complexe industrial i canvi d’ús d’accés 
existent a la carretera BV-2002, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, a 
favor de l’empresa Francisco Alberich SA, en resolució de l’expedient núm. 
2014/1335.- 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 de juny de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Francisco Alberich, S.A., a la carretera BV-2002, marge 
dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 
2014/1335) les següents obres: 
 

• Enderroc de complexe industrial, en el PK 2+490 
• Canvi d'ús d'accés existent, del PK 2+700 al PK 2+720. 

 
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per 
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà 
una garantia de 10.000 euros que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, Francisco 
Alberich, S.A. serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels 
danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults 
que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres d’enderroc de 
complexe industrial i canvi d'ús d'accés existent”. 
 
En data 02/07/2014, l’empresa Francisco Alberich, S.A., constituí la garantia a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 10.000 euros (assentament 
núm. 1000126090). 
 
En data 03 de març de 2016 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 18/04/2017, han emès informe del 
següent tenor literal:  
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• “S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de 
l’autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs 
executats”. 

 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, 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.- CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per Francisco Alberich, SA., per import de 10.000 euros, per respondre de la 
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número 2014/1335, així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de 
les esmentades obres (data d’expedició 02/07/2014; assentament número 
1000126090). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Francisco Alberich, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a Castellbisbal (08755), Pol. Ind. Can Pelegrí - C/ Ferro, 8, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres de 
pas de vianants, a la carretera C-1413b al terme municipal de Centelles, a favor 
de l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2016/10985.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 14/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Centelles de data 8 de novembre de 2016 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pas de vianants, a la 
carretera C-1413b al PK 17+820, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Centelles (expedient núm. 2016/10985). 
 
En data 15/03/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Centelles en data 08 de novembre de 
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 15 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada 
pels motius que s'expressen a continuació: 
 
• El pas sol·licitat té una visibilitat massa estricte segons Norma 3.1-IC en sentit 

Sant Feliu- Vic ( 60m amb pendent en el mateix sentit) perquè els vianants 
creuin la carretera amb seguretat. 

• L’aspecte de la zona comença a ser periurbana, circumstància que pot donar 
lloc a disminució de l’atenció dels conductors al possible creuament de 
vianants. 

• L’embocadura del carrer Puigsagordi és molt ample i és baixada. Aquesta 
configuració afavoreix que els vehicles que s’incorporen des del carrer a la 
carretera C-1413b, puguin tenir la tendència a no parar davant l’stop, més 
atents als vehicles que venen per la carretera en sentit Sant Feliu- Vic que 
dels vianants que creuen la calçada en el lloc sol·licitat.  

 
Per les raons exposades, la instal·lació del pas de vianants sol·licitat, no es 
considera suficientment segur pels vianants a l’entorn existent.” 
 
Atès el que disposa l’article 15 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 15 
 

Seguretat viària 
 
15.1 Qualsevol projecte que afecti a la xarxa viària ha d'observar els requisits 
necessaris en matèria de seguretat que es contenen en la reglamentació tècnica i 
específica vigent (...)” 
 
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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de pas de vianants, a la 
carretera C-1413b al PK 17+820, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
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Centelles, sol·licitada per l’Ajuntament de Centelles (expedient número 2016/10985). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Centelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Centelles (08540), carrer Nou, 15-17, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres 
d’ampliació de residència geriàtrica, a les carreteres BV-6001 i BV-6002, al terme 
municipal de Palafolls, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/723.- 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: 
 
“Fets 
 
En data 17/01/2017 ha tingut entrada, al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX, de la mateixa data, en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’ampliació de residència geriàtrica, a la 
carretera BV-6001 al PK 2+964, marge esquerre, i a la carretera BV-6002 al PK 
0+011, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Palafolls (expedient núm. 
2017/723). 
 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 27/01/2017, notificat en forma en data 02/02/2017, es va 
requerir l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud. 
  
En data 02/02/2017 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 05/04/2017 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 senyor XXX en data 17 de gener de 2017 i d’acord 
amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

• Aquestes ampliacions es realitzen per davant de la línia d’edificació de les 
carreteres BV-6001 i BV-6002 que amb caràcter general la Llei de carreteres 
estableix a 25 metres de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Fonaments de dret 
 
Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
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“Article 84 
 
Obres de consolidació 
 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
 
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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’ampliació de residència 
geriàtrica, a la carretera BV-6001 al PK 2+964, marge esquerre, i a la carretera BV-
6002 al PK 0+011, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Palafolls, 
sol·licitada pel senyor XXX (expedient número 2017/723). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-unena edició, 
per import de 22.000 € (vint-i-dos mil euros).- 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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
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desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona, actualment a través de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, desenvolupa els Plans i programes de Prevenció municipal 
d’Incendis Forestals, amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions de 
Defensa Forestal. 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
com a finalitat la prevenció i lluita dels incendis forestals. 
 
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals. 
 
Atès que enguany l’objecte de les tres modalitats per premiar són: Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau, de reconeixement públic a la trajectòria d’una 
persona en relació a la prevenció d’incendis forestals; el Premi Jordi Peix i Massip, 
al projecte d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis 
forestals, i el Premi Rossend Montané, al projecte de planificació de la gestió per a 
la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que l’import total  que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és VINT-I-DOS 
MIL EUROS (22.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/48100 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS, així com allò previst als articles  del Títol 
V de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
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 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. 
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Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria número 201720175120009063, que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, Vint-i-unena Edició, el text íntegre de qual és el següent 
 

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , amb 
l’objecte de la Vint-i-unena Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona (2017). 

 
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI OFICIAL 

ON ES PUBLICA. 
 
1.1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la c o rporació i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017. 

 
1.2. La Present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les 

regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat 
prevista a l’article 23.2.a) LGS i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona. 

 
2. OBJECTE I FINALITAT DELS PREMIS 
 
2.1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment 

de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels 
premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el 
Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau, de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals; el Premi 
Jordi Peix i Massip, al projecte d’informació i sensibilització de la societat per a la 
prevenció d’incendis forestals, i el Premi Rossend Montané, al projecte de 
planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis forestals. 

 
3. BENEFICIARIS 
 
3.1. Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria totes 

les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona.  
 
3.2. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix o el premi Rossend Montané es 

correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF’s, el premi i 
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l’administració d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà 
a l’ADF que figuri en la instància que ha d’acompanyar a la documentació requerida, 
d’acord amb el model genèric definit per la Diputació de Barcelona. 

 
4. REQUISITS 
 
4.1. Premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 

trajectòria d’una persona i d’una agrupació de defensa forestal en relació a la 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Premi de reconeixement públic a la persona que, amb les seves iniciatives, ha 
contribuït de forma destacada a la prevenció dels incendis forestals com a membre 
d’una ADF. 
 
L’òrgan col·legiat serà responsable del veredicte i atorgament d’aquest premi. 
 

4.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat 
per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Atesa la importància de la sensibilització, la informació, la comunicació i l’educació 
ambiental dirigides a la implicació de la societat en la prevenció d’incendis forestals, el 
premi Jordi Peix Massip d’enguany és destinarà a un projecte de sensibilització, 
informació, comunicació i educació en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
realitzat per una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la 
prevenció d’incendis forestals -altres ADF’s, Associacions de Propietaris Forestals, 
ajuntaments i/o altres agents del territori implicats en la prevenció d’incendis forestals. 
 
L’objectiu del projecte és augmentar la percepció del risc d’incendi forestal i la 
importància de la prevenció d’incendis forestals, acompanyada de la visualització de 
la tasca de les ADF’s en la prevenció d’incendis forestals. El projecte ha d’adreçar-se 
als usuaris del medi natural i/o als habitants i visitants dels llocs que presenten una 
alta vulnerabilitat davant els incendis forestals -com són les urbanitzacions i els nuclis 
de població envoltats de vegetació. 

 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost  mínim d’ 11.000 euros.  

 
El jurat valorarà els  següents aspectes: 
� L’adequació del projecte als objectius del premi  
� La viabilitat del projecte – accions proposades, calendari d’execució i pressupost- 
� L’originalitat de les accions i la capacitat d’aquestes per a la dinamització social en 

l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals. 
� La cooperació o participació en el projecte d’altres ADF’s, Associacions de 

Propietaris Forestals, ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la 
prevenció d’incendis forestals.  

� Les activitats del projecte destinades a l’obtenció de més recursos per a ser 
destinats a una o diverses accions del projecte  –patrocinis, donacions, cessions 
d’equipaments, material, etc..- 

� L’aplicació de noves tecnologies i ús de les xarxes socials en la difusió del projecte 
i les accions.   

� La implicació del voluntariat en el projecte  
� Les iniciatives de formació del voluntariat que participarà en el projecte 
� La metodologia d’avaluació de l’impacte social de les accions 
� La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte 
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� La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps 
� Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF. 

 
4.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la 

prevenció d’incendis forestals. 
 

Atesa la necessitat de planificació del territori per a la seva gestió i condicionament 
per tal d’evitar grans incendis forestals, el premi Rossend Montané d’enguany es 
destinarà a un projecte de coordinació de la planificació de la gestió forestal i 
adequació de la xarxa viària i punts d’aigua i altres infraestructures per a la prevenció 
dels incendis forestals liderat per una ADF en cooperació ineludible dels propietaris 
forestals, ajuntaments i/o altres agents del territori implicats en la prevenció d’incendis 
forestals. 
 
L’objectiu del projecte és contribuir a tenir el territori preparat per tal que, en cas d’inici 
de foc, es pugui evitar que els incendis assoleixin unes dimensions que els mitjans 
d’extinció no siguin capaços d’afrontar i minimitzar l’impacte sobre una zona habitada. 
Per tant, caldrà fer una planificació encarada a reduir el combustible acumulat al bosc, 
dotar al territori d’una xarxa viària bàsica i punts d’aigua per poder atacar ràpidament 
l’incendi i identificar les zones d’actuació prioritària per la prevenció d’incendis: àrees 
exteriors d’interfície forestal-urbana, zones forestalment amb poca capacitat de 
regeneració forestal, els punts estratègics de gestió pel control dels grans incendis 
forestals, àrees de foment de la gestió i àrees amb alta càrrega de combustible. 
 
El projecte haurà de considerar la gestió forestal sostenible, l’establiment 
d’estructures de bosc resistents i el respecte per la diversitat de la flora i la fauna 
autòctones. 
 
El projecte tindrà en compte la compatibilitat i coordinació de les diferents 
planificacions del mateix àmbit territorial per la prevenció d’incendis. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost mínim d’11.000 euros.  
 
El jurat valorarà els següents aspectes: 
� L’adequació del projecte als objectius del premi  
� La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució  i pressupost- 
� El grau de cooperació amb altres ADF’s, Associacions de Propietaris Forestals, 

ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis 
forestals.  

� Les accions destinades a obtenir recursos econòmics i materials per ampliar 
l‘abast del projecte 

� La implicació del voluntariat en el projecte i les iniciatives de formació del 
voluntariat que participarà en el projecte 

� L’avaluació de l’impacte de les accions 
� La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte 
� La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps 
� Les accions encaminades a revaloritzar el producte resultant de la gestió forestal 

(per exemple biomassa). 
 

4.4. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria, ni 
publicats amb anterioritat. S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les 
mencions encara que no hagin comportat una aportació econòmica. 
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4.5. Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la 
candidatura i en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 

 
4.6. Els treballs s’han de presentar escrits en català. 

 
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE 

SOL·LICITUDS 
 

5.1. El termini de presentació de les sol·licituds als Premis de Prevenció d’Incendis 
Forestals s’inicia 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 finalitza el dia 27 de juliol de 2017. 

 
5.2. Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida mitjançant model 

específic de sol·licitud i dels seus annexes al Registre General de la Diputació de 
Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a divendres) de 8.30 h 
a 14:30 hores; carrer Comte d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres 
de 8:30 a 14:30 hores; carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 
8:30 a 14:30 hores; tots tres a Barcelona). 

 
5.3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 

cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment 
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les 
certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
5.4. També es poden presentar, en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (en endavant Llei 39/2015). 

 
5.5. En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud 

haurà de constar el segell de correus amb la data d’enviament. 
 
5.6. La documentació cal presentar-la en un sobre tancat. A l’exterior del sobre hi haurà 

de constar el nom de la/les ADF/s autories del projecte, el títol del projecte i la 
modalitat de premi al qual s’opta (Jordi Peix i Massip o Rossend Montané i Ferrer).  

 
5.7. El sobre contindrà la següent documentació: 

- Una còpia del projecte en format paper DIN A-4. El format intern de textos, gràfics i 
fotografies és lliure. 

- Un pen drive o cd que contingui: 
o Una còpia en digital del projecte 
o Les fotografies en document a part del projecte 
o Fitxers de cartografia 
 

5.8. En relació al contingut del projecte, es facilita un guió dels aspectes que es poden 
considerar d’acord amb les valoracions que ha de fer el jurat. 

 
5.9. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015 i 

els exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, 
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb 
indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.  
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5.10. Tota la documentació requerida mitjançant model específic de sol·licitud i dels seus 
annexes, així com la proposta de contingut, estaran disponibles al web de la Diputació 
de Barcelona  www.diba.cat/incendis.  

 
5.11. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de 

Barcelona i no podrà reclamar-se. 
 
6. JURAT I PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS PREMIS 

 
6.1. Els membres que integren el jurat actuaran de conformitat amb els principis 

d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte 
propi ni a través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes 
que presentin. 

 
6.2. El jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades, podrà atorgar un 

màxim d’un premi per als premis Jordi Peix i Rossend Montané. 
 
6.3. El premi Joaquim Mª de Castellarnau serà atorgat per l’òrgan col·legiat. 
 
6.4. Hi haurà un únic jurat per l’atorgament dels premis Jordi Peix i Rossend Montané. 

 
El jurat del Premi estarà format per nou membres: 
 

i. El President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que 
el presidirà i podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat). 

ii. Un representant dels professionals del sector forestal. 
iii. Un periodista representant dels mitjans de comunicació de la comarca on se 

celebri el lliurament dels premis. 
iv. Un representant del món científic i de la recerca forestal. 
v. Un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
vi. Un representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca on se celebri el 

lliurament. 
vii. Un representant del secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya. 
viii. Un representant de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris 

Forestals, BOSCAT. 
ix. Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina 

Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 

 
6.5. Procediment de treball del Jurat. 
 

L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 
següent: 
a) Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures es facilitaran els 

projectes presentats als membres del jurat. 
b) Cada membre del jurat haurà de numerar per ordre tots els projectes candidats 

d’acord amb els aspectes a valorar per cada un dels premis, essent el número 1 el 
que, segons el criteri d’expert, s’adeqüi més als aspectes considerats.  

c) Posteriorment es convocarà el jurat per posar en comú les valoracions, seleccionar 
els 3 finalistes per cada un dels premis i finalment atorgar el guanyador. 
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d) El jurat farà públic els veredictes en el decurs de la Diada dels Premis de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que es celebrarà en una localitat per 
determinar durant el mes de novembre de 2017. 

e) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on 
es farà constar expressament els veredictes. 
La Diputació de Barcelona també farà públic el veredicte del premi Joaquim Maria 
de Castellarnau en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals. 

6.6. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun 
dels premis desert. 

 
6.7. Els veredictes dels jurats són inapel·lables. 
 
6.8. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 

supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
7. NATURALESA, IMPORT DELS PREMIS I SEGUIMENT 

 
7.1. Premi HONORÍFIC JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a 

la trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Els Premis de reconeixement a la persona que amb les seves iniciatives ha contribuït 
a la prevenció dels incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 

7.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat 
per a la prevenció d’incendis forestals realitzada per una ADF en coordinació amb 
altres entitats locals del territori està dotat amb 11.000,00.- EUR. 

 
7.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d’actuació coordinada per a la prevenció 

d’incendis forestals, d’acord amb els programes que impulsa la Diputació de 
Barcelona està dotat amb 11.000,00.- EUR. 

 
7.4. Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF que consti a la sol·licitud de presentació 

de la candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis. 
 
7.5. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un 

any després del lliurament del Premi. 
 
7.6. L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF/s i entitats locals 

col·laboradores que hagin rebut el Premi. 
 
8. OBLIGACIONS 

 
8.1. En cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran 

de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i fer referència al nom del premi que correspongui. 

 
8.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat 

pel Reial Decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a 
l’autor, si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no 
exclusiu a la Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a 
la seva pàgina web a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients. 
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En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en 
suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb l’/les ADF/s autores del treball, 
en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada 
com a premi. 

 
8.3. L’/les ADF/s que hagin rebut els premis podran ser requerides en qualsevol moment 

pels membres d’una Comissió Tècnica dels Premis (formada pel Cap de l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i dos tècnics/ques de l’Oficina) 
per tal de presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació 
oral, o bé en suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats 
per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix, les entitats 
que hagin estat premiades podran ser requerides per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
per fer una presentació pública del projecte. 

 
8.4. L’incompliment per part de les entitats participants de qualsevol dels punts que es 

deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació 
de les seves obligacions. 

 
9. PUBLICITAT ALS PREMIS ATORGATS 

 
Els premis atorgats 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. 
 

10. REGIM 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 Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, les Bases d’Execució del Pressupost General per al present exercici, i 
la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 
 

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 al BOE núm. 299 de 15.12.2015), el text íntegre 
del qual és el següent: 
 

Extracte de l’acord de 25 de maig de 2017, pel qual es convoquen els premis 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, amb l’objecte de la celebració de la Vint-i-unena Edició dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2017). 
 
Convocatòria 201720175120009063 
 
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 es pot trobar a 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
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Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona.  
 
En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix o el premi Rossend Montané es 
correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF’s, el premi i l’administració 
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que figuri en 
la instància que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord amb el model 
genèric definit per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. Objecte i finalitat dels premis 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en 
relació a la prevenció d’incendis forestals; el Premi Jordi Peix i Massip al projecte 
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el 
Premi Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. Quantia 
 
Premi HONORÍFIC JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona en relació a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Els Premis de reconeixement a la persona que amb les seves iniciatives ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat per a 
la prevenció d’incendis forestals realitzada per una ADF en coordinació amb altres entitats 
locals del territori està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d’actuació coordinada per a la prevenció 
d’incendis forestals d’acord amb els programes que impulsa la Diputació de Barcelona està 
dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF que consti a la sol·licitud de presentació de la 
candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis. 
 
La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un any 
després del lliurament del Premi. 
 
L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF/s i entitats locals 
col·laboradores que hagin rebut el Premi. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds als Premis de Prevenció d’Incendis Forestals 
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s’inicia 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 finalitza el dia 27 de juliol de 2017. 
 
Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida mitjançant model 
específic de sol·licitud i dels seus annexes al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a divendres) de 8.30 h a 14:30 hores; 
carrer Comte d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 
hores; carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores; tots 
tres a Barcelona). 
 
També es poden presentar, en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant Llei 39/2015). 
 
En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud haurà de 
constar el segell de correus amb la data d’enviament. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’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.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/48100 de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals del present 
exercici 2017. 
 
Cinquè.- 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.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per l’Associació Stop Sida a la revocació inicial de la 
subvenció concedida en el marc de la convocatòria 5623/2014, de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, per un import de 699,41 € (sis-cents noranta-nou 
euros amb quaranta-un cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 30 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. acords 30/14), 

es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de 



134 

subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, les quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.  

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la referida 

convocatòria de subvencions, el dia 8 de maig de 2014, va acordar (acord núm. 
194/14) atorgar els ajuts econòmics a aquelles entitats participants que havien 
obtingut, en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la 
sol·licitud de subvenció, una puntuació superior o igual a 65 punts. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 

2016, es va aprovar inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a 
l’Associació Stop Sida, per un import de 1.398,81 euros, per finançar l’actuació 
“Projecte de participació des de i per a persones LGTB immigrants de Stop Sida”, 
en el marc de la convocatòria esmentada als paràgrafs anteriors. 

 
4. En data 19 de juny de 2014 es va efectuar el pagament a l’Associació Stop Sida de 

699,40 euros, corresponents a una bestreta del 50% de l’import de la subvenció 
atorgada. 

 
5. En data 27 de febrer de 2017 i dins el termini per formular al·legacions, l’Associació 

Stop Sida presenta al Registre de Factures d’aquesta corporació la justificació de la 
subvenció revocada inicialment. 

 
6. Per informe de la cap de l’Oficina de les Dones i LGTBI, de data 6 de març de 2017, 

es proposa el pagament de l’import pendent de l’esmentada subvenció. 
 
7. D’altra banda, al tractar-se d’una subvenció atorgada l’exercici 2014, no s’ha pogut 

incorporar al pressupost de l’exercici 2017 d’aquesta corporació el saldo de la 
disposició de despesa comptabilitzada amb l’aprovació de l’atorgament de la 
mateixa.  

 
Fonaments de dret 
 
1. 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). 

 
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar les al·legacions presentades per l’Associació Stop Sida en relació 
als acords de la Junta de Govern, de data 22 de desembre de 2016, de revocació 
inicial de la subvenció concedida a l’esmentada associació per a l’actuació “Projecte 
de participació des de i per a persones LGTB immigrants de Stop Sida”, atorgada en el 
marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre. 
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135 

Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial de la subvenció esmentada a 
l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva. 
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de SIS-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (699,41€) per fer front al pagament de 
l’import pendent de la subvenció atorgada a l’Associació Stop Sida per a l’actuació 
“Projecte de participació des de i per a persones LGTB immigrants de Stop Sida”, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, pels motius detallats a la 
part expositiva. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords a l’Associació Stop Sida.” 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió, 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


