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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 12 de febrer de 2015, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la
Vicepresidenta primera, senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta segona,
senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i
Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i
Vidal, Joan Carles García i Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells,
Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, i els diputats i
diputades amb veu però sense vot següents: senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa i
Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Hi assisteix, també, el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Marc
Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas, senyora Mercè Rius i Serra, senyors
Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en organismes públics.
3.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les mesures i els
criteris que hauran de regir l’adequació dels estatuts dels consorcis que integren el
sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
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4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel TSJC, que
desestima el recurs d’apel·lació núm. 95/2012 interposat per la Societat Postigo Obras
y Servicios SA. contra la sentència que desestimava la impugnació de l’acord de la
Diputació que aprovava la liquidació de les obres del "Projecte de passarel·la sobre el
riu Cardoner. TM Callús" i cancel·lava les garanties constituïdes per l’actora.
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 463/2013,
interposat per J.P.H. contra la resolució que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-1221, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la
calçada.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
individualitzada d’ajuts corresponents a la segona resolució de concessió definitiva del
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’increment de
l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2012-2013.
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda al
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona,
en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar diverses
modificacions en el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” derivades de l’Informe d’Auditoria d’AENOR de la Carta / Catàleg de
Serveis.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels recursos
consistents en el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties
mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
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11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels recursos
consistents en el fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el
marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació dels recursos
consistents en fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”
en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
Servei de Teixit Productiu
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels recursos
consistents en fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes
alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.
Servei de Comerç Urbà
14.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència
(convocatòria), l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense
afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2015, per un
import total de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de
l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”. Import: 10.685.777,25 € (deu milions sis-cents
vuitanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims).
Gerència de Serveis d’Educació
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la concessió del
fons de prestació ”Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en
el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la concessió del
fons de prestació ”Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys
de 5.000 habitants”, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres, per atribució del Ple
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a la favor de l’Ajuntament
de Lliça de Vall, en resolució de l’expedient núm. 2014/10319.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2015.- Pel
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 29 de gener de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en organismes públics.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts, a
través de les persones designades, considerant-se ara oportú modificar la designació
feta en l’OOAA Local Fundació Pública Casa de Caritat donat que la Diputada Il·lm.
Sra. Elsa Blasco ha deixat de ser Diputada d’aquesta Corporació, condició per la qual
havia estat designada d’acord amb els estatuts de l’Ens.
Sens perjudici de la previsió estatutària, en general s’ha d’entendre que totes les
designacions de representació efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg
d’un mandat, si no es revoquen abans, quedaran sense efecte a la fi del mandat
durant el qual van ser efectuades.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la
designació inicial de representants en diversos organismes, en els quals els d’aquest
ens, la sessió de data 26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat
4.f) delegà en la Junta de Govern la designació de representants.
Així, la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB
de 13 de gener de 2015, al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de Govern la
designació de representants, per delegació el Ple.
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Així, doncs, vista la modificació que es proposa i atesa la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme
Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat, en la forma següent:
1.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Elsa Blasco Riera efectuat en
la sessió plenària de 26.7.2011 (ref. AP 118/11), i mantenir vigent la resta de
nomenaments.
2.- El Sr. Alejandro Mañas Balleste, Diputat de la Corporació, substituirà la Sra.
Elsa Blasco Riera, en la representació que ostentava fins ara en el dit Organisme.
3.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
estatuts de l’ens i la substitució proposada, es concreta en el següent:
a) Els quatre Diputats de la Corporació que es detallen, seran els
representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Local
Fundació Pública Casa de Caritat, com a vocals de la Junta de Govern,
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Entitat.
Els Diputats designats són:
-

Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr. Rafel Roig i Milà
Sr. Alejandro Mañas Ballesté

b) D’acord amb l’art. 7.1 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la
Presidència de l’Organisme, i com a tal s’integra en la Junta de Govern.
Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la
Corporació.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’Organisme i a les persones interessades, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les mesures i
els criteris que hauran de regir l’adequació dels estatuts dels consorcis que
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures
de reforma administrativa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAPC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació.
Les modificacions normatives assenyalades incideixen en els àmbits jurídics i
economicofinancers dels catorze consorcis que formen part del sector públic de la
Diputació de Barcelona. Aquest fet, unit a la naturalesa heterogènia dels susdits
consorcis, fan necessari l’estudi detallat sobre l’adaptació dels seus Estatuts a la L
27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l’Administració Local.
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Atesos aquests antecedents, mitjançant Decret de la Presidència de 4.12.14, número
11790/14, es va encarregar a la Secretaria General l’elaboració d’un Informe sobre
l’adequació dels estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de
Barcelona a la L 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, alhora que s’encarregava a la Secretaria General i a la
Intervenció General l’elaboració d’una proposta d’Instruccions sobre mesures i criteris
per procedir a l’adaptació dels estatuts, així com els respectius projectes d’articulat de
les modificacions estatutàries que es consideressin necessàries, per a la qual cosa es
facultava als responsables de la Secretaria General i la Intervenció General per
formular les consultes que consideressin adients a les Direccions i Gerències dels
Consorcis afectats, així com a les Direccions, Gerències i Serveis de la mateixa
Diputació de Barcelona.
II. MESURES A ADOPTAR I ESTABLIMENT DE CRITERIS PER A L’ADEQUACIÓ
DELS ESTATUTS
Els consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona són els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
Consorci de Comunicació Local (CCL)
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Consorci de la Colònia Güell
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Consorci del Patrimoni de Sitges
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest
Lluch (CUIMPB)

D’aquests consorcis, tres han adoptat sengles acords de proposta de modificació dels
seus Estatuts per adequar-los a les modificacions normatives; concretament són els
següents:
- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
- Consorci del Parc de la Serralada Litoral
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Quant a la resta, s’ha efectuat una anàlisi dels respectius Estatuts, contrastada amb
els requeriments establerts a la LRSAL i la L 15/2014, així com de Dictàmens,
Ponències i Informes elaborats sobre les matèries afectades. De resultes d’aquesta
anàlisi s’han elaborat els documents següents:
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a) Una proposta de mesures i criteris per procedir a l’adaptació dels estatuts, la qual
es concreta en la part dispositiva del present Dictamen (apartat primer).
b) Un total d’11 avantprojectes de les modificacions estatutàries que es consideren
necessàries; concretament els que es contenen als annexos següents:
I. Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
II. Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
III. Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
IV. Consorci de Comunicació Local (CCL)
V. Consorci de la Colònia Güell
VI. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
VII. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
VIII. Consorci del Parc de la Serralada de Marina
IX. Consorci del Patrimoni de Sitges
X. Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
XI. Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre
Ernest Lluch (CUIMPB)
Sobre la base de les mesures, dels criteris enunciats i de les propostes
d’avantprojectes elaborades per la Secretaria, els respectius textos han estat
contrastats i debatuts amb la Intervenció i altres responsables de la Diputació, així com
amb els dels consorcis.
Posteriorment, caldrà que les Presidències respectives dels consorcis convoquin als
seus òrgans col·legiats superiors i sotmetin a la seva consideració els projectes
definitius d’estatuts, i es continuï la tramitació d’acord amb la normativa aplicable.
Val a dir, finalment, que en els supòsits d’aquells consorcis que haguessin adoptat ja
un acord sobre la proposta d’adequació dels seus estatuts a la LRSAL i a la L 15/2014,
l’observança dels criteris assenyalats a l’apartat primer ho serà respecte dels seus
aspectes essencials.
Per delegació de la Presidència correspon a la Junta de Govern la competència sobre
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
els serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la mateixa
Presidència, tal com consta a l’apartat 3.4.h) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/2015, de 8 de gener de
2015 (publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR els criteris per a l’adequació dels Estatuts dels Consorcis
integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a la L 27/2013, de 27 de
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desembre, de racionalitatzació i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i a la L
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa (en endavant, L 15/2014), de conformitat amb el detall següent:
1er. Amb caràcter general s’inclouran les determinacions i referències relatives a:
1.a. En el preàmbul dels estatuts, les mencions relatives a l’entrada en vigor de la
LRSAL i la L 15/2014, així com a l’obligació d’adscripció dels Consorcis a
l’Administració Pública corresponent.
1.b. En els preceptes de caràcter general, les determinacions acordades pel Ple de
la Diputació de Barcelona sobre la seva classificació, en un dels tres grups
previstos a la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), tot incloent la possibilitat legal
del canvi d’adscripció i classificació.
1.c. En els articles relatius als òrgans col·legiats, les adaptacions quant al nombre
màxim de membres derivades dels referits acords de classificació, així com les
opcions ofertes, en el seu cas.
1.d. En els preceptes relatius al règim econòmic financer, les determinacions
resultants de l’aplicació de la Disposició Addicional 20.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAPC), que disposa:
“Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i
control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la
seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una
auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de
l’Administració a què s’hagi adscrit el consorci. Els consorcis han de formar part
dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració
pública d’adscripció.”
1.e. En els preceptes relatius al personal, les previsions derivades de la Disposició
Addicional 20.5 de la LRJAPC que estableix:
“El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions
participants, el seu règim jurídic és el de l’Administració pública d’adscripció i
les seves retribucions en cap cas poden superar les que aquella estableix per a
llocs de treball equivalents.”
Concretament, les determinacions generals relatives a què:
-

El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat
compliment de les seves finalitats. El personal del consorci podrà ser propi,
en els termes fixats en aquest article, o adscrit per les entitats consorciades
en règim funcionarial o laboral.
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-

El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci
provindrà de qualsevol de les Administracions públiques consorciades a
través dels procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits disposats
en la legislació vigent i, si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui
resultar d’aplicació.

-

El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de
2013, data d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació
d’ocupació amb el consorci en els termes i condicions amb què aquella fou
establerta i conservarà, si escau, les seves expectatives de promoció
professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en el
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.

-

El Consorci no pot tenir personal eventual.

1.f. En la regulació de la dissolució i extinció del Consorci, les prescripcions que es
corresponen amb els diferents apartats de l’article 14 de la Llei 15/2014, que
estableix:
“1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas,
és causa de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del
consorci.
2. L’òrgan màxim de govern del consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de
nomenar un liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del
consorci.
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no
està previst als estatuts, s’ha de calcular la quota d’acord amb la participació
que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la
liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els
estatuts.
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el percentatge de
les aportacions que hagi efectuat cada membre del consorci al seu fons
patrimonial com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del
consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és
la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps
que ha pertangut al consorci.
4. El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva.
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als
estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius
i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir
la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del consorci que es liquida.”
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1.g. En els preceptes que regulen la separació dels membres, les determinacions
correlatives a les contingudes als arts. 12 i 13 de la Llei 15/2014, els quals
estableixen:
“Article 12. Causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un
consorci
1. Els membres d’un consorci al qual sigui aplicable el que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, o la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, es poden separar del consorci en qualsevol moment
sempre que no s’hagi assenyalat un terme per a la durada d’aquest.
Quan el consorci tingui una durada determinada, qualsevol dels seus membres
se’n pot separar abans de la finalització del termini determinat si algun dels
membres del consorci ha incomplert alguna de les seves obligacions
estatutàries i, en particular, les que impedeixin complir amb la finalitat per a la
qual es va crear el consorci, com ara l’obligació de fer aportacions al fons
patrimonial.
Quan un municipi deixi de prestar un servei, d’acord amb el que preveu la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, i aquest servei sigui un dels prestats pel consorci al qual
pertany, el municipi se’n pot separar.
2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim
òrgan de govern del consorci. A l’escrit cal fer-hi constar l’incompliment que
motiva la separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment i el
transcurs del termini atorgat per complir després del requeriment.”
“Article 13. Efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci
1. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que
la resta dels seus membres, de conformitat amb el que preveuen els estatuts,
n’acordin la continuïtat i romanguin al consorci, almenys, dues administracions,
o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una
administració.
2. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci,
s’apliquen les regles següents:
a) Es calcula la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu
dret de separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el
saldo resultant del patrimoni net, en cas d’haver tingut lloc la liquidació, tenint
en compte que el criteri de repartiment és el que disposen els estatuts.
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A falta de previsió estatutària, es considera quota de separació la que li hagués
correspost en la liquidació. En defecte de determinació de la quota de
liquidació, s’ha de tenir en compte tant el percentatge de les aportacions que
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del consorci
com el finançament concedit cada any.
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi
obligat, el criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si
s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.
El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el
pagament de la quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva,
així com la forma i les condicions del pagament del deute que correspongui a
qui exerceix el dret de separació, si la quota és negativa.
La separació efectiva del consorci es produeix una vegada determinada la
quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, o una vegada
s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el consorci està adscrit, d’acord amb el que preveu la Llei, a
l’administració que ha exercit el dret de separació, s’ha d’acordar mitjançant el
consorci a qui, de la resta d’administracions o entitats o organismes públics
vinculats o dependents d’una administració que romanen al consorci, s’adscriu
en aplicació dels criteris establerts a la Llei.”
Aquestes previsions no s’inclouran en els casos dels consorcis integrats
únicament per dues entitats.
1.h. En les disposicions finals dels estatuts, una previsió sobre el règim transitori de
l’aplicació de les modificacions estatutàries, en el cas que resulti necessària.
2on. No es procedirà a una revisió general dels diferents estatuts, excepció feta dels
supòsits següents:
2.a. Referències normatives que hagin quedat derogades, les quals seran
substituïdes, preferentment, per citacions del sector o matèria normatius
regulats, per evitar així la seva obsolescència en produir-se la modificació del
text regulador.
2.b. Determinacions que resultin adients per garantir un funcionament més àgil i
normalitzat del consorci, com ara les relatives a les competències dels òrgans o
a la seva existència, i tot això sobre la base de l’experiència acumulada al llarg
dels anys.
2.c. Altres previsions que resultin necessàries com a conseqüència de
pronunciaments jurisprudencials o d’òrgans consultius, o, finalment, que
esdevinguin convenients per mantenir la pròpia coherència dels textos
estatutaris.
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Segon.- NOTIFICAR els presents acords als consorcis integrats en el sector públic de
la Diputació de Barcelona, perquè els seus responsables i els de la resta d’entitats
concernides analitzin els avantprojectes de modificacions elaborats respecte dels
diferents estatuts dels consorcis, que consten com annexos I al XI:
I. Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
II. Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
III. Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
IV. Consorci de Comunicació Local (CCL)
V. Consorci de la Colònia Güell
VI. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
VII. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
VIII. Consorci del Parc de la Serralada de Marina
IX. Consorci del Patrimoni de Sitges
X. Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
XI. Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre
Ernest Lluch (CUIMPB)
Tercer.- INSTAR les Presidències dels respectius consorcis a què, una vegada
ultimats els projectes de modificació dels diferents estatuts del consorcis, convoquin
als seus òrgans col·legiats superiors i sotmetin a la seva consideració els projectes
d’estatuts.
Quart.- L’observança dels criteris assenyalats a l’apartat primer ho serà respecte dels
seus aspectes essencials per a aquells consorcis que han adoptat ja un acord sobre la
proposta d’adequació dels seus estatuts a la LRSAL i a la L 15/2014; concretament,
els següents:
- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
- Consorci del Parc de la Serralada Litoral
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel TSJC, que
desestima el recurs d’apel·lació núm. 95/2012 interposat per la Societat Postigo
Obras y Servicios SA. contra la sentència que desestimava la impugnació de
l’acord de la Diputació que aprovava la liquidació de les obres del "Projecte de
passarel·la sobre el riu Cardoner. TM Callús" i cancel·lava les garanties
constituïdes per l’actora.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La societat Postigo Obras y Servicios SA va interposar un recurs, que es va seguir
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona amb el número
514/2010, contra l’acord de la Diputació de Barcelona, de 20 de juliol de 2010, que
acordava:
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−

Aprovar la liquidació de les obres del "Projecte de passarel·la sobre el riu
Cardoner. TM Callús", de la qual no resulta cap saldo a favor del contractista,
qui manifesta la seva disconformitat envers aquella.

−

Cancel·lar les garanties constituïdes per l’actora per respondre de les obres.

La part actora demanava en el recurs contenciós administratiu esmentat que la
resolució impugnada es declarés improcedent i es condemnés la Diputació a abonar-li
la suma de 297.974,78 €, més IVA.
L’1 de desembre de 2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona dicta
sentència desestimatòria en el recurs núm. 514/2010. Contra la sentència referida es
va formular recurs d’apel·lació per la part actora.
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència d’apel·lació es
considera que dels retards imputables a l’actora en el compliment de l’execució de les
obres no es pot derivar dret indemnitzatori o de rescabalament en favor del
contractista, sinó en favor de l’Administració contractant, ja que les penalitzacions per
demora van ser degudament notificades i no van ser objecte de cap recurs i, per tant,
queda exclosa la consideració de la responsabilitat de l’Administració demandada.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs d’apel·lació núm. 95/2012, interposat per la societat Postigo Obras
y Servicios SA contra la sentència, d’1 de desembre de 2011, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs núm. 514/2010, la qual es
confirma per considerar-se ajustada a dret.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals
oportuns.
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5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
463/2013, interposat per J.P.H. contra la resolució que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1221, a causa de l’existència d’una taca
d’oli a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment núm. 463/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J.P.H. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 22 d’octubre
de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-1221, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada.
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència referida, es determina
expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora
i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis de
vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència i, per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va acordar
delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el procediment núm. 463/2013, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per J.P.H. contra la resolució, de 22 d’octubre de
2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-1221, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada, ja que no es
donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en
especial, la relació causa efecte.
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
individualitzada d’ajuts corresponents a la segona resolució de concessió
definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18/12/14, va aprovar el
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” (AJG 735/14), amb l’objecte de generar ocupació i, en
particular, fomentar l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben
aturades o desocupades.
El referit Programa s’articula en dues línies de suport:
a. Línia de suport a l’ocupació local, que té per finalitat contribuir a la contractació o
el nomenament de persones aturades, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació. Aquestes
contractacions i/o nomenaments s’hauran d’efectuar en el marc de plans locals
d’ocupació.
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local, que té per finalitat dinamitzar
econòmicament el territori i generar noves oportunitats de treball a través de la
realització d’obres de manteniment i de conservació, a més de contribuir al
finançament de la despesa de naturalesa corrent associada a aquestes
actuacions. També es confereix un suport adreçat, amb caràcter general, al
finançament de despeses corrents que tinguin per finalitat garantir la continuïtat
de la prestació dels serveis públics locals i a afavorir la solvència de les hisendes
locals.
D’acord amb l’article 15 del règim regulador del Programa, la concessió inicial dels ajuts
es va realitzar en el mateix acte que va aprovar el Programa.
D’acord amb l’article 16, per a l’efectivitat dels ajuts és necessari que els ens
destinataris manifestin expressament l’acceptació dels ajuts concedits inicialment.
D’acord amb l’article 17, realitzat el tràmit d’acceptació, la direcció de Serveis de
Cooperació Local verificarà que aquesta s’ha efectuat en els termes establerts en el
règim del Programa i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha
sobrepassat l’import total atorgat.
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Finalitzada la instrucció i, si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es procedirà
a resoldre la concessió definitiva dels ajuts mitjançant un dictamen que s’elevarà, per
part de la Presidència de la Diputació, a la Junta de Govern.
La Junta de Govern de la Diputació va aprovar, en sessió de 29/01/15, la relació
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals corresponents a la primera
resolució de concessió definitiva del Programa (AJG 19/15).
Atès que la resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que
finalitzin les corresponents valoracions i instruccions.
Atès que diversos ens han presentat l’acceptació dels seus ajuts concedits inicialment,
es pot procedir a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals
corresponents a la segona resolució de concessió definitiva del Programa
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
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Ens destinatari
Ajuntament de
Begues
Ajuntament de
Begues
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Copons

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport

Import
concedit (€)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

98.671,98

15/X/201462

1503000194

1

G/30101/24100/46242

65.781,32

15/X/201463

1503000171

8

G/12200/94210/46243

93.684,67

15/X/201465

1503000194

2

G/30101/24100/46242

62.456,45

15/X/201466

1503000171

9

G/12200/94210/46243

Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local

16.878,39

15/X/201429

1503000194

3

G/30101/24100/46242

11.252,26

15/X/201430

1503000171

7

G/12200/94210/46243

53.199,85

15/X/201423

1503000194

4

G/30101/24100/46242

35.466,57

15/X/201424

1503000171

6

G/12200/94210/46243

16.248,65

15/X/201431

1503000194

5

G/30101/24100/46242

10.832,43

15/X/201432

1503000171

5

G/12200/94210/46243

26.875,97

15/X/201478

1503000194

15

G/30101/24100/46242

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

XXXXXXXX

Línia de suport a l’ocupació
local

589.243,79

15/X/201433

A regularitzar
amb incorporació
de romanents

-

G/30101/24100/46242

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

XXXXXXXX

Línia de suport a la reactivació
econòmica local

392.829,20

15/X/201434

1503000171

4

G/12200/94210/46243
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de
Martorelles
Ajuntament d’Olesa de
Montserrat
Ajuntament d’Olesa de
Montserrat

XXXXXXXX

Ajuntament de Pujalt

XXXXXXXX

Ajuntament de Ripollet

XXXXXXXX

Ajuntament de Ripollet

XXXXXXXX

Ajuntament de Rupit i
Pruit
Ajuntament de Rupit i
Pruit
Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès
Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a l’ocupació
local

Import
concedit (€)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

210.961,94

15/X/201421

1503000194

6

G/30101/24100/46242

140.641,29

15/X/201422

1503000171

3

G/12200/94210/46243

96.642,25

15/X/201486

1503000194

8

G/30101/24100/46242

251.210,06

15/X/201436

1503000194

22

G/30101/24100/46242

167.473,37

15/X/201435

1503000171

21

G/12200/94210/46243

26.020,55

15/X/201476

1503000194

9

G/30101/24100/46242

314.243,97

15/X/201438

1503000194

10

G/30101/24100/46242

209.495,98

15/X/201437

1503000171

11

G/12200/94210/46243

15.868,85

15/X/201441

1503000194

11

G/30101/24100/46242

10.579,24

15/X/201443

1503000171

12

G/12200/94210/46243

16.796,86

15/X/201445

1503000194

12

G/30101/24100/46242

11.197,91

15/X/201446

1503000171

13

G/12200/94210/46243

460.967,25

15/X/201475

1503000194

13

G/30101/24100/46242

49.709,66

15/X/201415

1503000194

14

G/30101/24100/46242
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Ens destinatari

NIF

Línia de suport

Import
concedit (€)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

XXXXXXXX

Línia de suport a la reactivació
econòmica local

33.139,77

15/X/201416

1503000171

2

G/12200/94210/46243

Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor

XXXXXXXX

Línia de suport a l’ocupació
local

69.707,04

15/X/201482

A regularitzar
amb incorporació
de romanents

-

G/30101/24100/46242

21.471,36

15/X/201485

1503000171

14

G/12200/94210/46243

42.245,56

15/X/201467

1503000194

16

G/30101/24100/46242

28.163,70

15/X/201468

1503000171

15

G/12200/94210/46243

40.995,10

15/X/201448

1503000194

17

G/30101/24100/46242

27.330,06

15/X/201451

1503000171

16

G/12200/94210/46243

48.804,62

15/X/201454

1503000194

18

G/30101/24100/46242

32.536,41

15/X/201456

1503000171

17

G/12200/94210/46243

54.538,96

15/X/201457

1503000194

7

G/30101/24100/46242

36.359,31

15/X/201458

1503000171

10

G/12200/94210/46243

327.919,12

15/X/201460

1503000194

19

G/30101/24100/46242

218.612,74

15/X/201459

1503000171

18

G/12200/94210/46243

Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa
Maria d’Oló
Ajuntament de Santa
Maria d’Oló
Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de la
Torre de Claramunt
Ajuntament de la
Torre de Claramunt

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ajuntament de Vic

XXXXXXXX

Ajuntament de Vic

XXXXXXXX

Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
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Ens destinatari
Ajuntament de
Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova
del Vallès
Ajuntament de Vilanova
del Vallès
Ajuntament de
Vilassar de Mar
Ajuntament de
Vilassar de Mar

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Línia de suport
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local
Línia de suport a l’ocupació
local
Línia de suport a la reactivació
econòmica local

Import
concedit (€)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

26.809,31

15/X/201472

1503000171

19

G/12200/94210/46243

94.798,06

15/X/201419

1503000194

20

G/30101/24100/46242

63.198,71

15/X/201420

1503000171

1

G/12200/94210/46243

224.133,71

15/X/201470

1503000194

21

G/30101/24100/46242

149.422,47

15/X/201469

1503000171

20

G/12200/94210/46243
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 4.995.416,72 € (quatre milions
nou-cents noranta-cinc mil quatre-cents setze euros amb setanta-dos cèntims), amb
càrrec de les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: 3.240.366,86 €
(tres milions dos-cents quaranta mil tres-cents seixanta-sis euros amb vuitanta-sis
cèntims), amb càrrec de l’aplicació G/30101/24100/46242, dels quals 658.950,83 €
(sis-cents cinquanta-vuit mil nou-cents cinquanta euros amb vuitanta-tres cèntims), es
regularitzaran comptablement un cop s’incorporin els romanents del pressupost de
l’exercici 2014, i 1.755.049,86 € (un milió set-cents cinquanta-cinc mil quaranta-nou
euros amb vuitanta-sis cèntims), amb càrrec de l’aplicació G/12200/94210/46243,
segons allò indicat a l’acord primer.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’increment
de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al
curs 2012-2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 24 de juliol de 2014, va
aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2012-2013, amb la finalitat de contribuir al sosteniment de les llars d’infants de
titularitat municipal i, molt especialment, garantir la cobertura adequada dels costos de
funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les seves places per al
curs 2012-2013 (AJG 375/14).
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 13 de novembre de 2014, va aprovar
la resolució de concessió definitiva dels ajuts atorgats en el marc del referit Programa
complementari (AJG 617/14).
La gerència de Serveis d’Educació ha elevat a la direcció de Serveis de Cooperació
Local informe en què proposa complementar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cabrera
de Mar en el marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants
de titularitat municipal per al curs 2012-2013, pels motius que es transcriuen a
continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 13 de
novembre de 2014 (BOPB de 21.11.2014) la concessió definitiva dels ajuts atorgats en
el marc del “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal”, prèvia regularització dels concedits en el si de la línia de suport
“escolarització 0-3 anys”, del Programa complementari d’urgència social, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Un cop s’ha notificat als ens beneficiaris d’aquest ajut, l’Ajuntament de Cabrera de Mar
s’ha posat en contacte amb la Gerència de Serveis d’Educació per tal de manifestar el
seu desacord amb la subvenció concedida, de 9.240,41.-€ (14/X/112869).
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Un cop revisat l’expedient, es detecta un error en el recompte dels centres municipals
titularitat d’aquest ajuntament relatiu al nombre de matriculacions considerades per al
càlcul de l’ajut. En una primera sol·licitud només es va incloure l’escola bressol
Marinada, amb 56 alumnes matriculats, i en una segona sol·licitud, dins del termini de
presentació, es van annexar dos documents de dades complementàries, un referent a
l’esmentada escola i un segon referent a l’escola bressol Castellet, ambdues de
titularitat municipal. Les dades d’aquest segon centre, amb 43 alumnes matriculats, no
van quedar recollides a l’hora de fer els càlculs d’aquesta concessió.
•
Primer centre: escola bressol Marinada, 56 alumnes matriculats
•
Segon centre: escola bressol Castellet: 43 alumnes matriculats
•
Total alumnes matriculats: 99
Per aquest motiu s’ha tornat a recalcular aquest ajut amb les dades correctes, prenent
com a referència pels càlculs els 99 alumnes matriculats en les llars d’infants
municipals de Cabrera de Mar, enlloc dels 56 inicials, del que resultaria a atorgar un
import final (un cop efectuada la regularització de l’ajut concedit en el marc del
Programa complementari d’urgència social), de 46.865,41.-€, superior en 37.625.-€ a
l’import inicialment calculat i atorgat en el Programa complementari de finançament de
les llars d’infants de titularitat municipal el passat 13 de novembre.
Per tot l’exposat, es proposa complementar l’ajut a l’Ajuntament de Cabrera de Mar en
37.625 € (trenta-set mil sis-cents vint-i-cinc euros).”
Atès els fets i consideracions exposats, cal promoure l’aprovació de l’increment de
l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2012-2013.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data
8 de gener de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’increment de l’ajut que s’indica a continuació, aprovat per acord
de Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 13/11/2014 en el marc del
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
per al curs 2012-2013 atès que l’ajut concedit ha estat inferior al que correspondria en
aplicació dels criteris de distribució establerts.
Ens destinatari

Codi XGL

Import aprovat
inicial (€)

Import de
l’increment (€)

Import total
(€)

Ajuntament de
Cabrera de Mar

14/X/112869

9.240,41

37.625,00

46.865,41

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 37.625 € (trenta-set mil sis-cents
vint-i-cinc euros), amb càrrec a l’aplicació G/60500/32000/46284 del vigent pressupost
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corporatiu, i dur a terme la corresponent regularització comptable un cop s’incorporin
els romanents del pressupost de l’exercici 2014.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens afectat.
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda al
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 25 d’abril de 2013, el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de
les actuacions a dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues
institucions. Les parts van subscriure el referit conveni en data 10 de maig de 2013.
En data 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als
efectes d’ajustar els imports previstos per anualitats i per projectes, i adequar-los a les
necessitats d’execució de les obres previstes. Les parts van subscriure la referida
addenda en data 30 de juliol de 2014.
En data 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar nova addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
incloure-hi actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat de Barcelona
gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona. La signatura d’aquesta addenda es
va realitzar el 6 de febrer de 2015.
El referit Consorci gestiona cent escoles bressol i llars d’infants, cent seixanta-cinc
escoles i setanta-tres instituts. L’addenda aprovada el 30 d’octubre de 2014 va
permetre actuacions a aproximadament l’àmbit de trenta-cinc d’aquests centres.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el pla d’inversió de millores en els centres
educatius de la ciutat de Barcelona, que té per objectiu l’execució d’obres de
rehabilitació, millora i adequació de normatives a centres educatius, així com la
contractació d’honoraris professionals quan el Consorci no disposi dels mitjans
personals adequats per dur-los a terme.
Cada any, el pla identifica les inversions a realitzar en els centres educatius, en funció
de les necessitats que presentin els edificis i construccions on s’ubiquen els centres.
Per al 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha comunicat a la Diputació el seu pla
d’inversió de millores en els centres educatius, que preveu una inversió total de tres
milions d’euros.
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Prenent consciencia del difícil context econòmic actual, i tenint com a base i finalitat
última de la seva actuació en matèria de cooperació local la millora de la qualitat de
vida de les persones, esdevé prioritari per a la Diputació de Barcelona el recolzament
dels municipis a efectes de la consecució dels seus interessos i la superació de les
seves mancances. En la mesura que la Xarxa de Governs locals 2012-2015 és
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de
la Diputació de Barcelona, cal donar continuïtat a la col·laboració iniciada per aquesta
via amb l’Ajuntament de Barcelona i reforçar el treball cooperatiu d’ambdues
institucions per millorar les seves infraestructures, tot atenent als principis de proximitat
i eficàcia.
Vist l’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit, el qual preveu que, sens
perjudici de les actuacions concertades inicialment, les parts puguin acordar, per mitjà
d’addenda, la concessió de recursos adreçats a donar cobertura a noves necessitats,
així com a la realització de noves actuacions o a la prestació de nous serveis o
activitats per part de l’Ajuntament
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent.
Vist l’apartat 12.2.e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona aprovat en data 25 d’abril de 2013 i modificat
per addendes aprovades en data 26 de juny de 2014 i 30 d’octubre de 2014, en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistit per la Sra. Petra Mahillo García, secretària
general de la Diputació.
I, de l’altra, l’Excm. Sr. Xavier Trias Vidal De Llobatera, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquest, i assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès, secretari general
de la Corporació.
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Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així
com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar, en data 25 d’abril de 2013, el conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les actuacions a dur a
terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. Les parts van
subscriure el referit conveni en data 10 de maig de 2013.
En data 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als efectes d’ajustar els
imports previstos per anualitats i per projectes, i adequar-los a les necessitats d’execució de
les obres previstes. Les parts van subscriure la referida addenda en data 30 de juliol de
2014.
En data 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
nova addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per incloure-hi
actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat de Barcelona gestionats pel
Consorci d’Educació de Barcelona. La signatura d’aquesta addenda es va realitzar el 6 de
febrer de 2015.
El referit Consorci gestiona cent escoles bressol i llars d’infants, cent seixanta-cinc escoles i
setanta-tres instituts. L’addenda aprovada el 30 d’octubre de 2014 ha permès l’execució
d’actuacions de millora a aproximadament l’àmbit de trenta-cinc d’aquests centres.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el pla d’inversió de millores en els centres educatius
de la ciutat de Barcelona, que té per objectiu l’execució d’obres de rehabilitació, millora i
adequació de normatives a centres educatius, així com la contractació d’honoraris
professionals quan el Consorci no disposi dels mitjans personals adequats per dur-los a
terme.
Cada any, el pla identifica les inversions a realitzar en els centres educatius, en funció de les
necessitats que presentin els edificis i construccions on s’ubiquen els centres.
En aquesta mateixa línia i a efectes de l’anualitat 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha
comunicat a la Diputació el seu pla d’inversió de millores en els centres educatius, que
preveu una inversió inicial de tres milions d’euros.
Amb aquests antecedents i atenent a les dificultats i mancances generades per l’actual
context socio-econòmic, és voluntat comuna de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament
de Barcelona desenvolupar a efectes de l’any 2015 la relació convencional i bilateral que,
com a plasmació de les funcions de cooperació local de la pròpia Diputació, tenen articulada
en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”, incrementant la dotació destinada
a la millora de les infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona.
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En efecte, en la mesura que ambdues parts comparteixen la voluntat de garantir la cohesió
social i la qualitat de vida de la població, i que els principis de proximitat i eficàcia
determinen correspongui a l’Ajuntament de Barcelona l’execució de les actuacions de
millora causa de la present Addenda, per via de la signatura de la mateixa es dóna
continuïtat a la col·laboració iniciada en la matèria entre ambdues institucions.
Vist l’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit, el qual preveu que, sens perjudici
de les actuacions concertades inicialment, les parts puguin acordar, per mitjà d’addenda, la
concessió de recursos adreçats a donar cobertura a noves necessitats, així com a la
realització de noves actuacions o a la prestació de nous serveis o activitats per part de
l’Ajuntament
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent.
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni de
col·laboració subscrit en data 10 de maig de 2013 amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- Modificar l’apartat segon de l’acord tercer del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013,
segons el següent tenor literal:
“
3.2 En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de Barcelona
manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de
37.000.000€ (TRENTA-SET MILIONS D’EUROS), en el finançament de les actuacions
que es relacionen a continuació:
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada

Descripció de la necessitat
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació

Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu
Etnològic
Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció als
Museus Palau Llió i Museu Etnològic per adequar-los al
nou Museu Cultures del Món i al Museu Verdaguer per
a ubicar-hi una residència per escriptors.
Creació d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
13.438.203,00 €
13.438.203,00 €
2014
8.188.203 €
2015
5.250.000 €

Castell de Montjuïc
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
9.061.797 €
9.061.797 €
2014
1.211.797 €
2015
7.850.000 €
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Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Codi XGL
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació

Consorci Drassanes Museu Marítim
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
1.000.000 €
1.000.000 €
2014
1.000.000 €

Dipòsit Rei Martí
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
1.500.000 €
1.500.000 €
2014
211.690 €
2015
1.288.310 €

Adequació Anella Olímpica
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
5.000.000 €
5.000.000 €
2013
4.872.892,69 €
2014
127.107,31 €

Millores en els centres educatius
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Coordinació de Concertació i Assistència Local
14/X/112294
7.000.000 €
7.000.000 €
2014
4.000.000 €
2015
3.000.000 €

“
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al
conveni, en el lloc i la data que s’assenyalen.“
Segon.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 3.000.000 € (tres milions d’euros),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/12200/94210/76240 del vigent pressupost
corporatiu.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar diverses
modificacions en el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” derivades de l’Informe d’Auditoria d’AENOR de la Carta /
Catàleg de Serveis.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat
Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de
2014, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg
de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
Amb posterioritat a aquesta aprovació, s’han produït les circumstàncies que tot seguit
s’expliquen i a les que cal donar resposta.
Auditoria d’AENOR de la Carta / Catàleg de serveis
L’any 2013 la Diputació de Barcelona va posar en marxa un procés de transformació
del Catàleg de serveis en Carta de serveis, d’acord amb la norma UNE 93200:2008.
Aquesta transformació va inspirar, per primer cop, el disseny del Catàleg 2014, en el
marc del qual es va implantar aquesta metodologia de millora continua en la gestió
Entre els dies 9 i 18 de desembre de 2014 s’ha realitzat per part d’AENOR l’auditoria
del sistema de qualitat implantat al 2014 i amb impacte directe al Catàleg de serveis de
l’any 2015. Fruit d’aquest treball d’auditoria, el passat 18 de desembre de 2014 es va
lliurar l’Informe d’Auditoria d’AENOR de la Carta / Catàleg de Serveis.
Aquest Informe conté un conjunt d’observacions per a la millora del sistema de qualitat
implantat, que comporten la introducció d’ajustos en els compromisos generals i en els
compromisos de qualitat definits per a casa recurs. Aquests ajustos són necessaris per
complir amb els requeriments de la certificació, però no afecten a la naturalesa del
compromís ni, tampoc, del recurs al que estan vinculats.
Pel que fa al compromís de caràcter transversal relatiu al termini de pagament en 28
dies dels recursos econòmics inclosos en el Catàleg, també cal procedir a la seva
reformulació, en un doble sentit. D’una banda, per establir un valor de compromís
màxim de dos mesos, l’incompliment del qual obligarà a la Diputació a posar-se en
contacte amb l’ens afectat per oferir-li una explicació de les raons del retard i, de l’altra,
per aclarir que el termini de 28 dies per realitzar el pagament comença a computar des
de l'entrada de la documentació acreditativa en la Diputació, considerant a aquests
efectes la data en què la documentació es rebi per primera vegada en un registre de la
Diputació.
En mires a la millora contínua empresa amb el projecte de certificació del Catàleg de
serveis, es considera que cal donar resposta a les observacions fetes per AENOR i
promoure els canvis oportuns en els compromisos de qualitat.
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Xifres de població als efectes del Catàleg de serveis de l’any 2015
El 22 de desembre de 2014 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial
Decret 1007/2014, de 5 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2014,
amb efectes des del 31 de desembre de 2014.
Aquesta publicació genera el dubte de quines dades s’han de considerar als efectes
de la concessió i execució de les sol·licituds d'ajuts econòmics i de recursos tècnics i
materials. En aquest sentit, atès que el Catàleg de serveis de l’any 2015 i el seu règim
regulador van ser aprovats el 27 de novembre de 2014, obrint-se el termini de
presentació de sol·licituds el 28 de novembre, i que, en aquesta data, les dades oficials
de població vigents eren les referides a l’1 de gener de 2013, es considera que, quan
s'hagin de tenir en compte les xifres de població, bé com a criteri de valoració, bé com
a condició de concertació, les xifres han de ser les del Padró municipal referides a l’1
de gener de 2013, el vigent en obrir-se el termini de sol·licitud dels referits recursos.
Pel que fa als recursos catalogats com a fons de prestació, atès que no generen
sol·licitud i que la seva concessió prevista serà amb posterioritat a l’entrada en vigor
del referit Reial Decret 1007/2014, es considera adient en aquest cas calcular la
distribució d’acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró
municipal referides a l’1 de gener de 2014.
Per això, per a aquells municipis que, per oscil·lacions interanuals en la seva població,
puguin ser potencials beneficiaris tant de recursos consistents en ajuts econòmics com
de fons de prestació, es considera que cal establir les regles següents: primera, només
podran ser beneficiaris d'una de les dues classes de recursos i, segona, la classe de
recurs que eventualment s’atorgui ha de ser la més beneficiosa per als Ajuntaments
afectats en termes econòmics, essent aquesta els fons de prestació, atès que
s’assegura una concessió mínima i no depèn de l’aplicació de criteris valorats en règim
de concurrència competitiva.
Altres modificacions del Catàleg de serveis de l’any 2015
Per últim, a petició dels centres gestors responsables, cal procedir a ajustar el
contingut dels recursos que s’indiquen a continuació, atès que, un cop aprovat el
Catàleg, s’han detectat errors i incidències.
En diversos recursos no es va recollir l’exempció de l'obligació de cofinançar dels
municipis de fins a 1.000 habitants i/o dels ens locals amb ajuts i assistències d’import
inferior a 2.000 €, tal com estableix el decret del diputat delegat per a la Cooperació
Local núm. 6505/14, de 22/07/2014, que aprova la Circular de criteris per a l’elaboració
de l’oferta de recursos del Catàleg de serveis 2015.
En el recurs “Millora de processos i optimització de la gestió de documents
electrònics”, el termini de sol·licitud acaba el 31/03/2015, quan hauria d’acabar el
30/09/2015.
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En els recursos “Projectes d'igualtat i drets civils”, “Suport als centres d'informació i
recursos per a dones” i “Suport en l'abordatge integral de la violència masclista” es va
establir com a condició la presentació tant de memòria de sol·licitud com de memòria
de justificació, quan aquest requisit no hauria hagut d’establir-se.
En els recursos econòmics de la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació es va establir com a condició que la justificació de la despesa seria en funció
de l'import atorgat, quan la condició és que, a efectes de justificació de la despesa, el
cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut
finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà de
informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la
proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
En els recursos “Tallers ambientals” i “Exposicions d'educació ambiental”, s’hauria
hagut d’afegir les dades de contacte tècnic de la gerència de Serveis de Medi Ambient.
En el recurs “Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge”, s’hauria hagut
de fer constar que la seva prestació és de forma conjunta amb la Gerència de Serveis
d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, Oficina de Promoció i Gestió d'Habitatge, de l'Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
En el recurs “Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors”, es va establir con a condició
per a l’atorgament que l’Ajuntament disposés de Plans d’autoprotecció de l’equipament
o l’activitat (PAU), i que aquest indiqués la necessitat d’instal·lar desfibril·lador/s.
Aquesta condició s’hauria hagut d’ajustar per permetre concessions d’ajut en els casos
en què, en fer la sol·licitud, s'adjunti un PAU amb la sol·licitud registrada de validació
pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, supeditant el pagament, en
tot cas, a la presentació, en el moment de la justificació, del PAU validat.
Per últim, en el recurs “Promoció de la Salut”, el Servei de Salut Pública, centre gestor,
proposa, en les condicions de concertació, suprimir l’excepcionalitat que afecta a
municipis de més de 50.000 habitants en les despeses elegibles. Per tant, les
despeses elegibles podran ser de despesa corrent, tant de Cap. 1, 2, i/o 4, sense
excepció.
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona procedir a modificar els aspectes
assenyalats, la qual cosa ha de redundar en un millor tractament de la informació i de
l’assistència que es presta als governs locals destinataris del Catàleg.
Vist l’apartat 12.3.c) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- AJUSTAR els compromisos generals i els compromisos de qualitat dels
recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs
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Locals 2012-2015”, en el sentit indicat per l’Informe d’Auditoria d’AENOR de la Carta /
Catàleg de Serveis. Els compromisos definitius s’adjunten con annex 1 al dictamen.
Segon.- AJUSTAR el compromís de qualitat de caràcter transversal relatiu al termini
de pagament en 28 dies dels recursos econòmics inclosos en el Catàleg de serveis de
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el sentit indicat per
l’Informe d’Auditoria d’AENOR de la Carta / Catàleg de Serveis. La formulació del
compromís es reprodueix a continuació:
Per als recursos consistents en ajuts econòmics:
Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs en un termini màxim de 28 dies
naturals, i mai en més de 2 mesos, des de l'entrada de la justificació en la Diputació,
considerant a aquests efectes la data en què la justificació es rebi per primera vegada
en un registre de la Diputació, sempre que la justificació es presenti correctament, es
tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i
s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.
Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2
mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l’interventor/a de l’ens
destinatari en un termini màxim de 15 dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment
per oferir-li una explicació de les raons del retard.
Per als recursos consistents en fons de prestació:
Realitzar el 90% dels pagaments associats al recurs en un termini màxim de 28 dies
naturals, i mai en més de 2 mesos, que computarà des de l'entrada en la Diputació, bé
de l'acceptació, en cas de pagaments avançats, bé de la justificació, en cas de
pagaments contra justificació, considerant a aquests efectes la data en què la
documentació es rebi per primera vegada en un registre de la Diputació; sempre que la
documentació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del
pagament dels seus deutes amb la Diputació i s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 2
mesos, la unitat responsable es posarà en contacte amb l’interventor/a de l’ens
destinatari en un termini màxim de 15 dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment
per oferir-li una explicació de les raons del retard.
Tercer.- ESTABLIR que les xifres de població a considerar als efectes de la concessió
i execució dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” són les següents:
Per recursos consistents en ajuts econòmics i recursos tècnics i materials, les xifres de
població del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2013, en ser les vigents en el
moment en què es va obrir el termini de sol·licitud.
Per recursos consistents en fons de prestació, les xifres de població del Padró
municipal referides a l’1 de gener de 2014, en ser les vigents en el moment de
calcular-se la distribució.
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Quart.- ESTABLIR, per a aquells municipis que, per oscil·lacions interanuals en la
seva població, puguin ser potencials beneficiaris tant de recursos consistents en ajuts
econòmics com de fons de prestació, les regles següents:
-

Només podran ser beneficiaris d'una de les dues classes de recursos.
La classe de recurs que eventualment s’atorgui ha de ser la més beneficiosa
per als Ajuntaments afectats en termes econòmics, essent aquesta els fons de
prestació, atès que s’assegura una concessió mínima i no depèn de l’aplicació
de criteris valorats en règim de concurrència competitiva.

Cinquè.- RECTIFICAR els errors materials detectats en els recursos del Catàleg de
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que tot seguit es
relacionen, les fitxes correctes dels quals s’adjunten com annex 2 al present dictamen.
Recurs
Accions de foment de fires locals
Accions de foment de mercats municipals
Accions de foment de venda no sedentària
Actuacions per a la dinamització comercial d'un centre comercial urbà
Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà
Actuacions per al foment de l'ocupació de locals buits
Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequació acústica de locals
Agències de desenvolupament econòmic local
Anàlisi del teixit comercial urbà, dels mercats i les fires locals
Camins municipals
Cens d'activitats
Censos d'activitats comercials i de serveis
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)
Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge
Educació per al desenvolupament (EpD)
Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta municipal d'habitatges destinats a
polítiques socials
Estudis de planificació i gestió turística
Estudis de programació d'equipaments i espai públic
Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbanes
Estudis d'optimització funcional i energètica d'equipaments
Estudis en matèria d'activitats i establiments
Estudis i plans d'accessibilitat
Estudis i plans de mobilitat urbana
Estudis i projectes de regeneració urbana
Estudis i suport en matèria urbanística
Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos temporals
Estudis sectorials per al disseny de les polítiques locals d'habitatge
Exposicions d'educació ambiental
Festivals artístics
Finançament d'accions per al foment de l'ocupació
Finançament de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania
Finançament dels serveis locals d'ocupació
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Recurs
Gestió de cementiris municipals
Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà
Gestió i planificació estratègica territorial
Informes sobre projectes de desenvolupament local (Mentor)
Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals
Mapes de patrimoni cultural
Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat
Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics
Modernització de les estructures dels mercats de venda no sedentària
Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors
Observatori del desenvolupament econòmic local
Planejament urbanístic
Planificació de la intervenció en monuments
Plans d'autoprotecció
Plans directors de cooperació al desenvolupament
Plans directors de xarxes de serveis
Plans directors d'equipaments i espai públic
Plans locals d'habitatge
Polígons d'activitat econòmica (PAE)
Projecció internacional del territori
Projectes d'equipaments i espai públic
Projectes d'igualtat i drets civils
Projectes d'implantació i renovació de serveis urbans
Projectes d'intervenció en monuments
Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
Promoció de la Salut
Protecció del patrimoni arquitectònic
Recerca historicoarqueològica
Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigua i l'enllumenat públic
Suport a projectes culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000
habitants
Suport al manteniment de ponts municipals
Suport als centres d'informació i recursos per a dones
Suport en l'abordatge integral de la violència masclista
Tallers ambientals
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels
recursos consistents en el fons de prestació “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada de l’Àrea de
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Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014 va aprovar el Catàleg de
serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
Vist que en el Catàleg de serveis de l’any 2015 es preveu el recurs econòmic
consistent en fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties
mentals” consistent en un suport econòmic adreçat a les actuacions desenvolupades
per les Oficines Tècniques Laborals (OTL), contribuint a proporcionar estabilitat a la
contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua del
servei a la població aturada amb trastorns de salut mental i a les empreses que
busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de la província de
Barcelona de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals,
mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències adherits al
Protocol general. Tots els ens destinataris han d’agrupar, com a mínim, més de 20.000
habitants i, preferentment, 30.000 habitants. Els municipis que tinguin menys de
20.000 habitants poden ser destinataris sempre que ho facin mancomunadament o
mitjançant agrupació territorial. A més l’ens local (o un ens instrumental d’aquest) ha
d’haver subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la
seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals.
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El càlcul del fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les variables
següents:
-

El nombre de persones ateses per l’OTL en 12 mesos, en un 30% (font INFO_OTL
de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014).
El nombre d'actuacions realitzades per l’OTL amb les persones ateses en 12
mesos, en un 40% (font INFO_OTL de l’1 de gener fins al 31 de desembre de
2014).
La població en edat de treballar (Padró continu vigent de l’anualitat 2014. Font
Hermes) susceptible de patir una malaltia mental, en un 20% (4,5% de la població
potencialment activa) del territori de l'OTL.
Els Km2 de l’àmbit territorial d'influència de l'OTL, en un 10% (font: Hermes).

S’estableix un import màxim 60.000 € per entitat.
Quan per aplicació dels criteris anteriors, alguna de les OTL superi l’import màxim de
l’ajut establert, se li aplicarà una reducció fins a assolir aquest import màxim i, l’import
restant es distribueix entre les altres OTL d’acord amb els mateixos criteris de càlcul
abans exposats.
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els
municipis que les configuren.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació, i
en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea la seva proposta, tal com
consta en els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats als BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, segons la distribució i quanties que es relacionen,
en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, i d’acord els següents criteris de distribució:
Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la província de Barcelona de
municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats
de municipis, consorcis locals i agències adherits al Protocol general. Tots els ens
destinataris han d’agrupar, com a mínim, més de 20.000 habitants i, preferentment,
30.000 habitants. Els municipis que tinguin menys de 20.000 habitants poden ser
destinataris sempre que ho facin mancomunadament o mitjançant agrupació territorial.
A més l’ens local (o un ens instrumental d’aquest) ha d’haver subscrit un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa
d’Oficines Tècniques Laborals.
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El càlcul del fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les variables
següents:
-

El nombre de persones ateses per l’OTL en 12 mesos, en un 30% (font INFO_OTL
de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2014).

-

El nombre d'actuacions realitzades per l’OTL amb les persones ateses en 12
mesos, en un 40% (font INFO_OTL de l’1 de gener fins al 31 de desembre de
2014).

-

La població en edat de treballar (Padró continu vigent de l’anualitat 2014. Font
Hermes) susceptible de patir una malaltia mental, en un 20% (4,5% de la població
potencialment activa) del territori de l'OTL.

-

Els Km2 de l’àmbit territorial d'influència de l'OTL, en un 10% (font: Hermes).

S’estableix un import màxim 60.000 € per entitat.
Quan per aplicació dels criteris anteriors, alguna de les OTL superi l’import màxim de
l’ajut establert, se li aplicarà una reducció fins a assolir aquest import màxim i, l’import
restant es distribueix entre les altres OTL d’acord amb els mateixos criteris de càlcul
abans exposats.
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els
municipis que les configuren.
Així, d’acord amb aquests criteris de distribució, es concedeix aquest fons de
prestació, amb la distribució i quanties següents:
Aportació
de la
Diputació

NIF de l'ens
destinatari

Ajuntament de
Badalona

XXXXXXXXX

25.778,69

42.964,48 15/Y/202510

1503000317

1

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

XXXXXXXXX

17.269,77

28.782,95 15/Y/202509

1503000317

2

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

XXXXXXXXX

11.715,83

19.526,38 15/Y/202508

1503000317

3

Ajuntament de
Granollers

XXXXXXXXXX

32.833,92

54.723,20 15/Y/202507

1503000317

4

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

XXXXXXXXXX

46.924,21

78.207,02 15/Y/202506

1503000317

5

Ajuntament de
Manresa

XXXXXXXXXX

43.392,93

72.321,55 15/Y/202505

1503000317

6
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Aportació
de la
Diputació

Import a
justificar

Núm. i posició
Operació
Comptable

Nom de l'ens
destinatari

NIF de l'ens
destinatari

Ajuntament de
Mollet del Vallès

XXXXXXXXXX

15.426,04

25.710,07 15/Y/202504

1503000317

7

Ajuntament
de Rubí

XXXXXXXXXX

30.907,33

51.512,22 15/Y/202503

1503000317

8

Ajuntament de
Sabadell

XXXXXXXXXX

60.000,00

100.000,00 15/Y/202502

1503000317

9

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

XXXXXXXXXX

60.000,00

100.000,00 15/Y/202501

1503000317

10

Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

XXXXXXXXXX

34.447,04

57.411,73 15/Y/202500

1503000317

11

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

XXXXXXXXXX

36.122,89

60.204,82 15/Y/202499

1503000317

12

Consell Comarcal
de l'Alt Penedès

XXXXXXXXXX

25.936,71

43.227,85 15/Y/202498

1503000317

13

Consell Comarcal
del Maresme

XXXXXXXXXX

45.242,99

75.404,98 15/Y/202497

1503000317

14

Consell Comarcal
d'Osona
Agència de
Desenvolupament
del Berguedà

XXXXXXXXXX

38.602,59

64.337,65 15/Y/202496

1503000317

15

XXXXXXXXXX

25.399,06

42.331,77 15/Y/202511

1503000317

16

Codi XGL

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 550.000 € (cinc-cents
cinquanta mil euros) del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona, com
s’estableix a l’acord primer i a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària

Import

G/30101/24100/46280

414.818,65 €

G/30101/24100/46580

109.782,29 €

G/30101/24100/46780

25.399,06 €

Total

550.000,00 €

Tercer.- DISPOSAR que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a
les següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".

38/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions tindran un període d’execució comprés entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. Tenint en compte les actuals disponibilitats pressupostàries, mitjançant el
present fons de prestació, es concedeix un ajut que representa el 60% de
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà el
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs
econòmic es realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a
l’import finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament.
3.2. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a
garantir el funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals, i atès
el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals es
preveu la següent mesura de viabilitat financera, per la qual la Diputació
de Barcelona efectuarà bestretes, amb la presentació prèvia de
l’acceptació per part de l’ens destinatari, per un import igual al 50% de
l’aportació concedida.
3.3. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import
total de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última
justificació).
3.4. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import de la
bestreta i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions
parcials de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la
bestreta.
3.5. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
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4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016
per a presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la corresponent a les despeses corrents dels
capítols 1, 2 i 4. No són elegibles les despeses destinades a la creació
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.
4.3. Es podran justificar com a despeses directes :
• Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció
(grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà de un màxim de
50.000 €.
• Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils,
convenis, factures, serveis professionals, etc.
• Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió,
lloguer, o leasing d’equips o espais, etc.
4.4. Es podran justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15%
del cost total elegible:
• Direcció i Coordinació, personal administratiu o de suport.
• Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances,etc.).
• Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció.
4.5. Per tal de justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti
el model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució. La
justificació de despeses haurà d’estar signada per la persona que
ocupi el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a de
l’ens.
4.6. A més, caldrà presentar la documentació següent:
• Memòria detallada de la realització de l'actuació (Dades tècniques
C4-024).
• Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació
de les activitats realitzades
4.7. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de
la Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
4.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris
hauran d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució previst.
4.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit,
el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit
a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova
justificació o una justificació complementaria.
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4.11. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el
centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels
defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o completi la
justificació.
4.12. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.13. A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d’un import
mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat pel
coeficient 0,60. Per un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust
del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la
proporcionalment a l’efecte de mantenir el percentatge de cofinançament
previst.
4.14. El seguiment tècnic es realitzarà utilitzant l’estructura d’informació, les
variables i les categories de l’aplicació INFO_OTL de la Diputació de
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari
per a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar,
entre d’altres, la realitat i l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens
destinatari haurà d’aportar un exemplar dels materials editats i altres
materials elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació
subvencionada.
4.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions
aprovades en el marc del Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que
integra el seu sector públic.
4.16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses
corresponents a les actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres
ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
4.17. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres
ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla, la justificació
de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut, com a
beneficiari dels recursos concedits en el marc del Catàleg.
4.18. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no
acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any
2015 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de l’import
justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat no
més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts no acceptats,
renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent del fons. La data
màxima per la distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre de
2015.
5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent i/o esmenar
els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a
revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
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5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació (Annex).
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens destinataris de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació
pressupostaria, el destinatari i la quantia de l’ajut.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels
recursos consistents en el fons de prestació “Finançament dels serveis locals
d’ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
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Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014 va aprovar el Catàleg de
serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
Vist que en el Catàleg de serveis de l’any 2015 es preveu el recurs econòmic
consistent en fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”
consistent en un suport econòmic adreçat a les actuacions desenvolupades pels
serveis locals d’ocupació, que contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de
les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la
població aturada i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball
vacants.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de la província de
Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis
locals i agències adherits al Protocol general. A més, l’ens local (o un ens instrumental
d’aquest) ha d’haver subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu Xaloc en el Servei
Local d’Ocupació i tenir una activitat registrada durant el període comprés entre l’1 de
gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2014 de com a mínim 1.000 actuacions
totals.
El càlcul del fons es realitza de la manera següent:
-

L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades per
l’import per actuació, segons el tram poblacional.

-

Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals
realitzades que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les següents tipologies:
actuacions amb empreses, actuacions amb demandants i actuacions
d’intermediació.
Les actuacions realitzades tant totals com ponderades, es calculen a partir de la
informació registrada a l’aplicació XALOC per al període d’1 de gener de 2014 fins
a 31 de desembre de 2014.

-

El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons l’últim padró
vigent corresponent a l’anualitat 2014 (font: Hermes). Trams poblacionals:
•
entitats locals de més de 50.000 habitants.
•
entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els
habitants.
•
entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els
habitants.
•
entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els
habitants.
•
entitats locals de menys de 5.000 habitants.

continu

50.000
20.000
10.000

S’estableixen els imports màxim i mínim següents:
- Import màxim de 100.000€ per entitat.
- Import mínim de 5.000€ per entitat. No es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb
un import resultant inferior a 5.000€.
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En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els
municipis que les configuren.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació, i
en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea la seva proposta, tal com
consta en els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats als BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Finançament dels serveis
locals d’ocupació”, segons la distribució i quanties que es relacionen, en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, i d’acord els següents criteris de distribució:
Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la província de Barcelona,
consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i
agències adherits al Protocol general del Pla de concertació. A més l’ens locals (o un
ens instrumental d’aquest) ha d’haver subscrit un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu Xaloc
en el Servei Local d’Ocupació i tenir una activitat registrada durant el període comprés
entre l’1 de gener de 2014 fins a 31 de desembre de 2014 de com a mínim 1.000
actuacions totals.
Els ajuts del fons de prestació es calculen en base a l’aplicació proporcional de criteris
objectius que recullen les característiques socioeconòmiques, poblacionals i territorials
d’ens adherits al Protocol general del Pla de concertació,
El càlcul del fons es realitza de la manera següent:
-

L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades per
l’import per actuació, segons el tram poblacional.

-

Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals
realitzades que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les següents tipologies:
actuacions amb empreses, actuacions amb demandants i actuacions
d’intermediació.
Les actuacions realitzades tant totals com ponderades, es calculen a partir de la
informació registrada a l’aplicació XALOC per al període d’1 de gener de 2014 fins
a 31 de desembre de 2014.
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-

El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons l’últim padró
vigent corresponent a l’anualitat 2014 (font: Hermes). Trams poblacionals:
• entitats locals de més de 50.000 habitants.
• entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els
habitants.
• entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els
habitants.
• entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els
habitants.
• entitats locals de menys de 5.000 habitants.

continu

50.000
20.000
10.000

S’estableixen els imports màxim i mínim següents:
- Import màxim de 100.000€ per entitat.
- Import mínim de 5.000€ per entitat. No es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb
un import resultant inferior a 5.000€.
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els
municipis que les configuren.
Així, d’acord amb aquests criteris de distribució, es concedeix aquest fons de
prestació, amb la distribució i quanties següents:
NIF
de l'ens
beneficiari
Ajuntament d'Abrera
XXXXXXXX
Ajuntament d'Arenys de Mar
XXXXXXXX
Ajuntament d'Arenys de Munt XXXXXXXX
Ajuntament d'Argentona
XXXXXXXX
Ajuntament de Badia del Vallès XXXXXXXX
Ajuntament de Berga
XXXXXXXX
Ajuntament de Calaf
XXXXXXXX
Ajuntament de Caldes de
XXXXXXXX
Montbui
Ajuntament de Calella
XXXXXXXX
Ajuntament de Canet de Mar
XXXXXXXX
Ajuntament de Canovelles
XXXXXXXX
Ajuntament de Canyelles
XXXXXXXX
Ajuntament de Cardedeu
XXXXXXXX
Ajuntament de Castellar del
XXXXXXXX
Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
XXXXXXXX
Ajuntament de Centelles
XXXXXXXX
Ajuntament de Corbera de
XXXXXXXX
Llobregat
Ajuntament de Cubelles
XXXXXXXX
Ajuntament de Gavà
XXXXXXXX
Ajuntament de Gelida
XXXXXXXX
Ajuntament de Granollers
XXXXXXXX
Ajuntament de la Garriga
XXXXXXXX
Ajuntament de la Llagosta
XXXXXXXX
Ajuntament de les Franqueses
XXXXXXXX
del Vallès
Nom de l'ens beneficiari

Aportació
de la
Diputació
31.991,18
16.732,30
11.037,76
12.944,36
12.661,74
10.800,14
24.164,80

Import a
justificar

Núm. operació
comptable

15/Y/202604
15/Y/202603
15/Y/202602
15/Y/202601
15/Y/202600
15/Y/202599
15/Y/202598

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

1
2
3
4
5
6
7

32.953,44

54.922,40 15/Y/202597

1503000321

8

12.868,96
11.531,78
9.888,32
10.409,60
23.807,68

21.448,27
19.219,63
16.480,53
17.349,33
39.679,47

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

9
10
11
12
13

24.905,51

41.509,18 15/Y/202591

1503000321 14

39.966,42
12.059,12

66.610,70 15/Y/202590
20.098,53 15/Y/202589

1503000321 15
1503000321 16

8.758,36

14.597,27 15/Y/202588

1503000321 17

7.894,38
21.090,03
9.498,24
27.709,05
22.053,98
17.513,60

13.157,30
35.150,05
15.830,40
46.181,75
36.756,63
29.189,33

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

23.293,92

38.823,20 15/Y/202581

45/119

53.318,63
27.887,17
18.396,27
21.573,93
21.102,90
18.000,23
40.274,67

Codi XGL

15/Y/202596
15/Y/202595
15/Y/202594
15/Y/202593
15/Y/202592

15/Y/202587
15/Y/202586
15/Y/202585
15/Y/202584
15/Y/202583
15/Y/202582

18
19
20
21
22
23

1503000321 24
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Nom de l'ens beneficiari
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de Llinars del
Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montcada i
Reixac
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del
Vallès
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan
Despí
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia

NIF
de l'ens
beneficiari

Aportació
de la
Diputació

Import a
justificar

Codi XGL

Núm. operació
comptable

XXXXXXXX

5.464,40

9.107,33 15/Y/202580

1503000321 25

XXXXXXXX

20.188,86

33.648,10 15/Y/202579

1503000321 26

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

13.898,56
21.338,23
20.935,65
14.098,44
5.724,40
26.046,72
89.180,70

XXXXXXXX

15.504,00

25.840,00 15/Y/202571

1503000321 34

XXXXXXXX
XXXXXXXX

9.734,92
25.061,74

16.224,87 15/Y/202570
41.769,57 15/Y/202569

1503000321 35
1503000321 36

XXXXXXXX

69.412,20

115.687,00 15/Y/202568

1503000321 37

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

17.146,88
6.915,94
26.571,68

28.578,13 15/Y/202567
11.526,57 15/Y/202566
44.286,13 15/Y/202565

1503000321 38
1503000321 39
1503000321 40

XXXXXXXX

18.919,16

31.531,93 15/Y/202564

1503000321 41

XXXXXXXX

23.220,86

38.701,43 15/Y/202563

1503000321 42

XXXXXXXX

44.645,12

74.408,53 15/Y/202562

1503000321 43

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

18.318,30
8.000,03
28.044,56
8.177,00
22.221,89
7.098,18

30.530,50
13.333,38
46.740,93
13.628,33
37.036,48
11.830,30

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

XXXXXXXX

18.087,15

30.145,25 15/Y/202555

1503000321 50

XXXXXXXX

18.471,35

30.785,58 15/Y/202554

1503000321 51

XXXXXXXX

54.439,20

90.732,00 15/Y/202553

1503000321 52

XXXXXXXX

20.361,12

33.935,20 15/Y/202552

1503000321 53

XXXXXXXX

8.040,32

13.400,53 15/Y/202551

1503000321 54

XXXXXXXX

8.353,46

13.922,43 15/Y/202550

1503000321 55

XXXXXXXX

12.725,96

21.209,93 15/Y/202549

1503000321 56

XXXXXXXX

28.783,89

47.973,15 15/Y/202548

1503000321 57

XXXXXXXX

5.167,50

8.612,50 15/Y/202547

1503000321 58

XXXXXXXX

13.211,38

22.018,97 15/Y/202546

1503000321 59

XXXXXXXX

22.667,58

37.779,30 15/Y/202545

1503000321 60

XXXXXXXX

8.216,00

13.693,33 15/Y/202544

1503000321 61
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23.164,27
35.563,72
34.892,75
23.497,40
9.540,67
43.411,20
148.634,50

15/Y/202578
15/Y/202577
15/Y/202576
15/Y/202575
15/Y/202574
15/Y/202573
15/Y/202572

15/Y/202561
15/Y/202560
15/Y/202559
15/Y/202558
15/Y/202557
15/Y/202556

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

27
28
29
30
31
32
33

44
45
46
47
48
49
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Nom de l'ens beneficiari
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vilanova del
Camí
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Mancomunitat de la Vall del
Tenes
Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana
Consell Comarcal de l'Alt
Penedès
Consell Comarcal de l'Anoia
Consorci del Barri de la Mina
Consorci per a la Promoció de
Municipis del Moianès
Consorci per a la Promoció
dels Municipis del Lluçanès
Agència de Desenvolupament
del Berguedà

NIF
de l'ens
beneficiari

Aportació
de la
Diputació

Import a
justificar

Codi XGL

Núm. operació
comptable

XXXXXXXX

14.363,30

23.938,83 15/Y/202543

1503000321 62

XXXXXXXX

11.280,69

18.801,15 15/Y/202542

1503000321 63

XXXXXXXX

17.761,94

29.603,23 15/Y/202541

1503000321 64

XXXXXXXX

38.341,46

63.902,43 15/Y/202540

1503000321 65

XXXXXXXX

20.382,32

33.970,53 15/Y/202539

1503000321 66

XXXXXXXX

26.277,75

43.796,25 15/Y/202538

1503000321 67

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

32.778,04
19.702,83
20.189,26
17.096,30
9.746,44
10.901,54
36.213,40
74.188,20

XXXXXXXX

46.203,62

77.006,03 15/Y/202529

1503000321 76

XXXXXXXX

8.854,56

14.757,60 15/Y/202528

1503000321 77

XXXXXXXX

28.992,15

48.320,25 15/Y/202527

1503000321 78

XXXXXXXX
XXXXXXXX

8.138,58
13.861,63

13.564,30 15/Y/202526
23.102,72 15/Y/202525

1503000321 79
1503000321 80

XXXXXXXX

17.148,80

28.581,33 15/Y/202524

1503000321 81

XXXXXXXX

32.666,70

54.444,50 15/Y/202523

1503000321 82

XXXXXXXX
XXXXXXXX

10.686,03
21.764,76

17.810,05 15/Y/202522
36.274,60 15/Y/202521

1503000321 83
1503000321 84

XXXXXXXX

21.844,32

36.407,20 15/Y/202520

1503000321 85

XXXXXXXX

5.334,40

8.890,67 15/Y/202519

1503000321 86

XXXXXXXX

35.181,84

58.636,40 15/Y/202513

1503000321 87

XXXXXXXX

11.015,49

18.359,15 15/Y/202512

1503000321 88

XXXXXXXX

7.562,96

12.604,93 15/Y/202518

1503000321 89

XXXXXXXX
XXXXXXXX

5.555,94
25.666,43

9.259,90 15/Y/202517
42.777,38 15/Y/202516

1503000321 90
1503000321 91

XXXXXXXX

12.021,62

20.036,03 15/Y/202514

1503000321 92

XXXXXXXX

10.585,56

17.642,60 15/Y/202515

1503000321 93

XXXXXXXX

6.548,91

10.914,85 15/Y/202605

1503000321 94

54.630,07
32.838,05
33.648,77
28.493,83
16.244,07
18.169,23
60.355,67
123.647,00

15/Y/202537
15/Y/202536
15/Y/202535
15/Y/202534
15/Y/202533
15/Y/202532
15/Y/202531
15/Y/202530

1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321
1503000321

68
69
70
71
72
73
74
75

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total d’1.899.785,77 € (un milió vuitcents noranta-nou mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-set cèntims) del
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pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona, com s’estableix a l’acord
primer i a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/30101/24100/46280
G/30101/24100/46380
G/30101/24100/46580
G/30101/24100/46780
Total

Import
1.785.647,02
46.197,33
13.118,90
54.822,52
1.899.785,77

Tercer.- DISPOSAR que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a
les següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions tindran un període d’execució comprés entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el
present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà el
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs
econòmic es realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a
l’import finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament.
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3.2. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a
garantir el funcionament bàsic dels Serveis Locals d’Ocupació, i atès el
context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals es
preveu la següent mesura de viabilitat financera, per la qual la Diputació
de Barcelona efectuarà bestretes, amb la presentació prèvia de
l’acceptació per part de l’ens destinatari, per un import igual al 50% de
l’aportació concedida.
3.3. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import
total de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última
justificació).
3.4. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import de la
bestreta i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions
parcials de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la
bestreta.
3.5. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a
presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la corresponent a les despeses corrents dels
capítols 1,2 i 4. No són elegibles les despeses destinades a la creació
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.
4.3. Es podran justificar com a despeses directes:
• El personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció
(grups A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim
de 50.000 €.
• L’assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils,
convenis, factures, serveis professionals, etc.
• Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió,
lloguer o leasing d’equips o espais, etc.
4.4. Es podran justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15%
del cost total elegible:
• La direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
• Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc.)
• Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció.
4.5. Per tal de justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti el
model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de
despeses haurà d’estar signada per la persona que ocupi el càrrec
d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a de l’ens.
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4.6. A més, caldrà presentar la documentació següent:
• Memòria detallada de la realització de l'actuació (Dades tècniques
C4-024).
• Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de
les activitats realitzades
4.7. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució previst.
4.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementaria.
4.11. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials,
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels
defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o completi la
justificació.
4.12. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.13. A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d’un
import mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat
pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar
de l’ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la
proporcionalment a l’efecte de mantenir el percentatge de cofinançament
previst.
4.14. El seguiment tècnic es realitzarà mitjançant l’aplicació XALOC, sens
perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per a l’aportació
de documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la
realització i l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens destinatari
haurà d’aportar un exemplar dels materials editats i altres materials
elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació subvencionada.
4.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector
públic poden executar i aprovar les despeses corresponents a les
actuacions aprovades en el marc del Catàleg. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens
destinatari o que integra el seu sector públic.
4.16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses
corresponents a les actuacions aprovades en el marc del Catàleg en
altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla.
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Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida
delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
4.17. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a
altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla, la
justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de
l’ajut, com a beneficiari dels recursos concedits en el marc del Catàleg.
4.18. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant
l’any 2015 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat no més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent del
fons. La data màxima per aprovar la distribució dels imports sobrants serà
el 30 de novembre de 2015.
5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació (Annex).
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens destinataris de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació
pressupostaria, el destinatari i la quantia de l’ajut.
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació dels
recursos consistents en fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local” en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015".- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
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preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014 va aprovar el Catàleg de
serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
Vist que en el Catàleg de serveis de 2015 es preveu el recurs econòmic consistent en
el fons de prestació “Observatoris de desenvolupament econòmic local”, un suport
destinat a enfortir les activitats i serveis prestats pels Observatoris membres de la
Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).
Atès que aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i
difondre, de forma continuada, informació territorial d’interès per a la presa de
decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic local.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són Ajuntaments de municipis de més de
75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis,
consorcis locals i agències, membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local (XODEL).
Els criteris objectius utilitzats per a l’assignació del fons disponible per al 2015 entre
els ens locals membres de la XODEL són els següents:
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel
funcionament de l’observatori.
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A,
és a dir 36.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent:
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Criteri B. Àmbit territorial (20%)
% Període mesura
Anàlisi supramunicipal:
≥ 20 municipis
20
Fix
≤ 19 municipis
15
Anàlisi municipal ≥ 75.000 hab. 10

Font
Catàleg de
productes i
serveis de la
XODEL

Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima
del criteri A, és a dir 108.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats
desenvolupades el 2014 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL a
gener de 2014). L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per
aquest criteri sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri C. Productes i serveis (60%)
Productes i serveis
≤ 3 productes permanents
4 a 6 productes permanents
≥ 7 productes permanents
Servei d'atenció de consultes
Accessibilitat web
1
Altres

10
20
30
10
10
10

Període mesura

Font

01/01/2014 31/12/2014

Catàleg de
productes i
serveis de la
XODEL

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc.

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda la
quantitat mínima del criteri A, és a dir 36.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2014 en el marc de
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%)
Període mesura
Font
1
Assistència :
≥ 75%
15
Registre de
01/01/2014 participació
de
≥ 50% i < 74%
10
31/12/2014
l'OTEDE
≤49%
0
Actes de cada
2
Participació
activitat
5
1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.)
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL.

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació, i
en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea la seva proposta, tal com
consta en els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
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de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats als BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Observatoris de
desenvolupament econòmic local”, un suport destinat a enfortir les activitats i serveis
prestats pels Observatoris membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local (XODEL). Els destinataris dels ajuts són els ens locals membres de la
XODEL, segons la distribució i quanties que es relacionen, en el marc del règim
regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i
d’acord amb els següents criteris de distribució:
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel
funcionament de l’observatori.
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A,
és a dir 36.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent:
Criteri B. Àmbit territorial (20%)
% Període mesura
Anàlisi supramunicipal:
≥ 20 municipis
20
Fix
≤ 19 municipis
15
Anàlisi municipal ≥ 75.000
hab.

10

Font
Catàleg de
productes i
serveis de la
XODEL

Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima
del criteri A, és a dir 108.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats
desenvolupades el 2014 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL a
gener de 2014). L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per
aquest criteri sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri C. Productes i serveis (60%)
Productes i serveis
≤ 3 productes permanents
4 a 6 productes permanents
≥ 7 productes permanents
Servei d'atenció de consultes
Accessibilitat web
1
Altres

10
20
30
10
10
10

Període mesura

Font

01/01/2014 31/12/2014

Catàleg de
productes i
serveis de la
XODEL

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc.
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Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda la
quantitat mínima del criteri A, és a dir 36.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2014 en el marc de
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%)
Període mesura
Font
1
Assistència :
≥ 75%
15
Registre de
01/01/2014 participació de
≥ 50% i < 74%
10
31/12/2014
l'OTEDE
≤49%
0
Actes de cada
2
Participació
activitat
5
1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.)
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL.

Ens destinatari
Agència de desenvolupament
del Berguedà
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament d'Igualada
Consell Comarcal Barcelonès
Consell Comarcal del Baix
Llobregat
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès
Oriental
Consell Comarcal d'Osona
Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Moianès
Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès
Occidental
Mancomunitat Penedès-Garraf
Agencia de Desenvolupament
Econòmic del Garraf

NIF de l'ens
destinatari

Aportació
de la
Diputació

Codi XGL

Operació comptable

XXXXXXXX

18.706,00

XXXXXXXX

Número

Posició

15/Y/202495

1503000319

1

17.639,00

15/Y/202494

1503000319

2

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

22.408,00
22.393,00
22.393,00

15/Y/202493
15/Y/202492
15/Y/202491

1503000319
1503000319
1503000319

3
4
5

XXXXXXXX

17.011,00

15/Y/202490

1503000319

6

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

20.542,00
18.924,00
19.552,00

15/Y/202489
15/Y/202488
15/Y/202487

1503000319
1503000319
1503000319

7
8
9

XXXXXXXX

24.840,00

15/Y/202486

1503000319

10

XXXXXXXX

21.828,00

15/Y/202485

1503000319

11

XXXXXXXX

21.247,00

15/Y/202484

1503000319

12

XXXXXXXX

19.976,00

15/Y/202483

1503000319

13

XXXXXXXX

17.011,00

15/Y/202482

1503000319

14

XXXXXXXX

23.679,00

15/Y/202481

1503000319

15

XXXXXXXX

21.247,00

15/Y/202480

1503000319

16

XXXXXXXX

20.604,00

15/Y/202479

1503000319

17

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 350.000 € (tres-cents
cinquanta mil euros) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost 2015 de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic:
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•
•
•
•

141.310 € (Cent quaranta-un mil tres-cents deu euros) a l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46280.
21.247 € (Vint-i-un mil dos-cents quaranta-set euros) a l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46380.
107.443 € (Cent set mil quatre-cents quaranta-tres euros) a l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46580.
80.000
€
(Vuitanta
mil
euros)
a
l’aplicació
pressupostària
G/30102/43900/46780.

Tercer.- DISPOSAR que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a
les següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions tindran un període d’execució comprés entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos i ateses les
dificultats de les tresoreries municipals, es preveu la següent mesura de
viabilitat financera, per la qual la Diputació efectuarà bestretes, amb la
presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens beneficiari, per un
import igual al 50% de l’aportació concedida.
3.2. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import
total de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última
justificació).
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3.3. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import de la
bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta.
3.4. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el
present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà
responsable de garantir l’aportació dels fons necessària per a complir
amb aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs
econòmic es realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a
l’import finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament.
3.5. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de marc de 2016 per a
presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la corresponent a les despeses corrents dels
capítols 1, 2 i 4. No són elegibles les despeses destinades a la creació
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.
4.3. Es podran justificar com a despeses directes :
-Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups
A1 o A2). El cost empresarial anual serà de un màxim de 50.000 €.
-Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió,
lloguer, o leasing d’equips o espais, etc.
4.4. Es podran justificar com a despeses indirectes , amb un màxim del 15%
del cost total elegible:
-Direcció i Coordinació, personal administratiu o de suport.
-Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances,etc.).
-Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció.
4.5. Per tal de justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti el
model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de
despeses haurà d’estar signada per la persona que ocupi el càrrec
d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a de l’ens.
4.6. A més, caldrà presentar la documentació següent:

Memòria detallada de la realització de l'actuació (Dades tècniques
C4-024).

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de
les activitats realitzades
4.7. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
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4.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució previst.
4.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementaria.
4.11. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials,
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels
defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o completi la
justificació.
4.12. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.13. A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d’un
import mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat
pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar
de l’ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la
proporcionalment a l’efecte de mantenir el percentatge de cofinançament
previst.
4.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector
públic poden executar i aprovar les despeses corresponents a les
actuacions aprovades en el marc del Catàleg 2015. Aquesta possibilitat
queda condicionada a l’acreditació que l’executor es un ens instrumental
de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic.
4.15. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses
corresponents a les actuacions aprovades en el marc del Catàleg 2015 en
altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla.
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida
delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
4.16. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a
altres ens instrumentals o que integren el sector públic de l’ens
destinatari, o altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora
del Pla, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens
destinatari de l’ajut, com a beneficiari dels recursos concedits en el marc
del Catàleg.
4.17. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant
l’any 2015 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat no més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent del
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fons. La data màxima per aprovar la distribució dels imports sobrants serà
el 30 de novembre de 2015.
5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació dels recursos, (Annex 1).
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens destinataris de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació
pressupostaria, el destinatari i la quantia de l’ajut.
Servei de Teixit Productiu
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels
recursos consistents en fons de prestació “Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg
de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Primera i Presidenta
Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
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text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014 va aprovar el Catàleg de
serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos que s’hi inclouen.
Vist que en el Catàleg de serveis de 2015 es preveu el recurs econòmic consistent en
fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat”,que té per objectiu fomentar activitats destinades a enfortir i
dinamitzar el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i
el mar d’acord amb el Pla Estratègic i Operatiu 2010-15 (PEIO) Xarxa d’ens locals per
al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el
mar (en endavant Xarxa Productes de la Terra).
Els destinataris dels esmentats fons de prestació són els consells comarcals i els
consorcis locals (incloent les agències) adherits a la Xarxa Productes de la Terra.
La Xarxa Productes de la Terra, és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit
supramunicipal sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport
de la Diputació de Barcelona. La Xarxa té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la província de
Barcelona. La Xarxa disposa d’un Pla Estratègic i Operatiu a cinc anys on
s’estableixen les línies estratègiques i les actuacions a desenvolupar pel període 20102015.
Els criteris objectius utilitzats per al repartiment entre els ens locals membres de la
Xarxa dels fons disponibles per al 2015 han estat:
- Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000 €
per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet assegurar
l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en l’àmbit
territorial de cada ens local.
- Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de
Barcelona (a desembre de 2014). La quantitat assignada a cada ens local per
aquest criteri prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la quantitat
mínima, és a dir 115.000 €, en funció de la proporció d’empreses que cada ens
local té sobre el total del cens.
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- Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en
les activitats desenvolupades al 2014 (segons dades subministrades pels ens
locals el gener de 2015). S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25%
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir 57.500 €, en funció de
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total
de baremacions.
- Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any
2014 (segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2015). Aquí es
compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions
diferents on hagin participat. S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25%
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir 57.500 €, en funció de
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total
de baremacions.
L’aplicació d’aquests criteris és sobre un fons total disponible de 350.000 € (tres-cents
cinquanta mil euros).
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació, i
en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea la seva proposta, tal com
consta en els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats als BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, segons la distribució i
quanties que es relacionen en el present acord, en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i
d’acord els següents criteris de distribució:
- Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000 €
per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet assegurar
l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en l’àmbit
territorial de cada ens local.
- Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de
Barcelona (a desembre de 2014). La quantitat assignada a cada ens local per
aquest criteri prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la quantitat
mínima, és a dir 115.000 €, en funció de la proporció d’empreses que cada ens
local té sobre el total del cens.
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- Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en
les activitats desenvolupades al 2014 (segons dades subministrades pels ens
locals el gener de 2015). S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25%
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir 57.500 €, en funció de
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total
de baremacions.
- Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any
2014 (segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2015). Aquí es
compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions
diferents on hagin participat. S’assigna una baremació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de distribuir el 25%
del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir 57.500 €, en funció de
la baremació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total
de baremacions.
Aportació
Diputació

Codi XGL

Núm.Operació
Comptable

50.357,480 €

15/Y/202606

1503000287/001

26.194,47 €

43.657,450 €

15/Y/202607

1503000287/002

P0800120H

30.061,68 €

50.102,800 €

15/Y/202608

1503000287/003

Consell Comarcal Vallès Oriental

P5800010J

33.191,48 €

55.319,130 €

15/Y/202609

1503000287/004

Consell Comarcal del Maresme

P5800008D

27.553,43 €

45.922,380 €

15/Y/202610

1503000287/005

Consell Comarcal del Baix
Llobregat

P5800011H

27.179,38 €

45.298,970 €

15/Y/202611

1503000287/006

Consell Comarcal del Bages

P5800009B

23.280,32 €

38.800,530 €

15/Y/202612

1503000287/007

Consell Comarcal de l'Osona

P5800015I

31.200,12 €

52.000,200 €

15/Y/202613

1503000287/008

Consell Comarcal de l'Anoia

P5800006H

29.333,14 €

48.888,570 €

15/Y/202614

1503000287/009

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D

37.091,27 €

61.818,780 €

15/Y/202615

1503000287/010

Q0801811A

24.067,70 €

40.112,830 €

15/Y/202616

1503000287/011

Agència de Desenvolupament del
P5826801B
Berguedà

30.632,52 €

51.054,200 €

15/Y/202617

1503000287/012

Ens Local

NIF

Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Moianès

Q5856406C

30.214,49 €

Consorci per a la Promoció de
Municipis del Lluçanès

P0800097H

Consorci de Turisme del Vallès
Occidental

Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf (NODE
Garraf)

Import a
justificar

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 350.000 € (tres-cents
cinquanta mil euros) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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- Un import de 208.829,14 € (dos-cents vuit mil vuit-cents vint-i-nou euros amb
catorze cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46580 del
pressupost de l’any 2015.
- Un import de 141.170,86€ (cent quaranta-un mil cent setanta euros amb vuitantasis cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46780 del
pressupost de l’any 2015.
Tercer.- DISPOSAR que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran a les
següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions tindran un període d’execució comprés entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, destinat a la “Millora de
la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es pagaran de
la forma següent: per part de la Diputació de Barcelona s’efectuaran
bestretes, amb la presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens
destinatari, per un import igual al 50 % de l’aportació concedida.
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3.2. La diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de l’ajut es pagarà
contra una justificació total de l’ajut (última justificació). A petició motivada
per l’ens destinatari, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import
total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de l’ajut rebut,
sempre que l’import justificat superi el de la bestreta.
3.3. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el
present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 60% de
l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà
responsable de garantir l’aportació dels fons necessària per a complir
amb aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs
econòmic es realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a
l’import finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament.
3.4. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a
presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la següent:
Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
a) En concepte de despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció
(grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de
50.000 €. El cost del personal tècnic propi ha de representar com a
mínim el 50% del pressupost total de l’actuació.
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils,
convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres despeses directes: dietes, desplaçaments, material fungible,
promoció i difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc.
Les accions destinades a la participació de les empreses del cens en fires
i mercats no organitzades directament per l’ens local es limita a un 10%
del cost total justificat.
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b) En concepte de despeses indirectes:
- Com a màxim el 15% del cost total elegible
- Es podran imputar les següents:
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc.).
- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció.
En relació a les despeses no elegibles, en cap cas es consideraran
elegibles les despeses destinades a la creació d’infraestructures, a la
creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres
despeses que tinguin caràcter amortitzable.
Així mateix, no seran elegibles les despeses destinades a l’organització
directa per part de l’ens local d’agromercats o fires.
4.3. Per tal de justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti el
model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de
despeses haurà d’estar signada per la persona que ocupi el càrrec
d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a de l’ens.
4.4. A més, caldrà presentar la documentació següent:
•
•

Memòria detallada de la realització de l'actuació (Dades tècniques
C4-024).
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de
les activitats realitzades

4.5. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.6. Les activitats per part dels ens locals han de formar part del Pla
Estratègic i Operatiu de la Xarxa.
Cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim, una
activitat en cadascuna de les següents línies estratègiques del Pla
Estratègic i Operatiu de la Xarxa:
L4 – Optimització de la gestió empresarial,
L5 – Millora de la producció.
A més, les despeses relacionades amb les activitats incloses en aquestes
línies haurà de representar com a mínim un 30% del cost total de l'acció.
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4.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució comprés entre l’1 de gener i el 31
de desembre de 2015.
4.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementaria.
4.10. En cas que les justificacions no siguin conformes
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies
justificació a la Diputació de Barcelona, informarà
defectes observats, demanant-li, si escau, que
justificació.

per requisits materials,
des de l’entrada de la
a l’ens destinatari dels
esmeni o completi la

4.11. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.12. En cas que el total d’aportacions que rebi l’ens local destinatari per a
l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de realització o que les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el
suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.
A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d’un
import mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat
pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s’haurà de
informar de l’ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa
reduint-la proporcionalment a l’efecte de mantenir el percentatge de
cofinançament previst.
4.13. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant
l’any 2015 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat no més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent del
fons. La data màxima per aprovar la distribució dels imports sobrants serà
el 30 de novembre de 2015.
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5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació dels presents fons de
prestació (Annex 1).
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens destinataris de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació
pressupostaria, el destinatari i la quantia de l’ajut.
Servei de Comerç Urbà
14.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència
(convocatòria), l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats
sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2015,
per un import total de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Primera i Presidenta
Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
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Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que 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, des del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local es vol fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social,
econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada
dels serveis en tot l’àmbit provincial.
Atès que la Diputació de Barcelona vol donar continuïtat a l’atorgament d’ajuts
econòmics a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en aquest cas, en l’àmbit del
comerç urbà i, concretament, per a la promoció d’actuacions conseqüència de
l’associacionisme comercial existent als municipis de la província.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
256.000€ (dos-cents cinquanta-sis mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30301/43100/48901 del pressupost de l’exercici 2015.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del
contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el qual es
determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió plenària de data 26 de juliol
de 2011 (Acord núm. 115/11, publicat en el BOP de 4 d’agost de 2011), va acordar
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delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com
consta a l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13, publicat en el BOP de 21 de febrer de 2013),
modificat pel Decret d’aquesta Presidència de data 8 de gener de 2015, va acordar
delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com
consta a l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple i per
delegació de la Presidència, adopti els següents acords:
ACORDS
Primer.- APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la
cohesió social, econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral
i adequada dels serveis en tot l’àmbit provincial per a l’exercici 2015, el text íntegre de
les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE
AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS,
ANY 2015
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2015/6993
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats realitzades per
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu:
• La millora del teixit comercial urbà.
• El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
2.- Finalitat de les subvencions
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
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En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial,
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment,
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc
de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local.
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:
• Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial.
• Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit
territorial provincial.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2015 a 31 de desembre de
2015.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents
condicions:
• Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions,
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. Resten
excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals, els Gremis i qualsevol
altra associació sectorial.
• Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
• Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.
• Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació
principal sigui en un municipi inferior a 300.000 habitants.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)
4)
5)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Acreditació de la inscripció registral de l’entitat.
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6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3).
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).
Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat (annex 1).
Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat (annex 2).
Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats següents:
detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat. Nombre
total d’associats/des i, quota anual i derrames previstes de l’any 2015.
Declaració del regidor/regidora competent en matèria de comerç conforme el Programa
anual d’actuacions de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial municipal.
Declaració responsable que la documentació a aportar corresponent als punts 1, 2, 3, 4
i 5, ja s’ha aportat i no s’ha produït cap variació respecte a l’anterior convocatòria
2014/5933.

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.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació de les presents Bases i de la convocatòria única al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar
una sol·licitud per entitat sol·licitant.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2015
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho
fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. El jurat determinarà en funció del
nombre de participants i de les propostes presentades, el número de tall per atorgar les
esmentades subvencions.
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 (la valoració tindrà
un màxim de 100 punts):
1) Grau d’adequació de l’actuació/ons sol·licitada/es a les necessitats comercials del territori
amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i
actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal si s’escau (fins a un màxim de 25 punts).
2) Complementarietat de l’actuació/ons sol·licitada/es amb el programa general de l’entitat
sol·licitant (fins a 10 punts).
3) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis als
operadors (fins a 15 punts).
4) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 15 punts).
5) Implicació d’altres agents socials del municipi en l’actuació proposada per l’entitat
sol·licitant (fins a 10 punts).
6) Justificació de la capacitat de captació de clientela en el desenvolupament de l’actuació
(fins a 15 punts).
7) Concertació público-privada: grau de col·laboració entre l’Ajuntament o d’altres ens locals
i l’entitat sol·licitant en el disseny i implementació de les polítiques comercials locals (fins
a 5 punts).
8) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts).
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents Bases serà de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis
mil euros) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48901 del
pressupost vigent de la Corporació.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada.
L'import individualitzat de la subvenció podrà arribar al 100% de la despesa elegible o
subvencionable del pressupost presentat, ateses la dificultat de finançament de les entitats i
la necessitat d’incentivar la realització d’actuacions que consolidin i enforteixin el teixit
comercial urbà.
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses
no elegibles de forma que per la determinació de l’import de la subvenció només es tindran
en compte les despeses elegibles.
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El percentatge de la subvenció a concedir respecte d’aquest pressupost minorat serà
proporcional a la puntuació obtinguda.
L’import màxim total de cada subvenció no superarà els 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents Bases serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis
de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
•
•
•
•
•
•

El Diputat delegat de Comerç que presidirà la Comissió.
Un representant de la Presidència de la Corporació.
La coordinadora en Matèria de Comerç o persona en qui delegui
La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui
Un/una tècnic/ca superior de Comerç.
Un/una tècnic/ca superior de Comerç que actuarà com a secretari/ària i elaborarà l’acta.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves
objeccions.
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15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents Bases.
2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les
realitzades per a:
• La captació i fidelització de clientela.
• La captació i fidelització d’operadors comercials.
• L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments
associats.
• La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels
associats/des.
• L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer
d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
• Assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la comunicació
i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència a les xarxes
telemàtiques dels establiments associats.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:
•
•
•
•
•
•

L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Sous i salaris, dietes i manutenció.
Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no ser
que es justifiquin adequadament i siguin indispensables per executar l’actuació
sol·licitada.
Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.
Els patrocinis, premis i tiquets d’aparcament.
Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin
tancats.

74/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

17.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat.
18.- 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.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2016.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2015, i
revestirà la forma de:
A/ Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € (vint mil euros): Compte justificatiu
simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases, així com de les activitats realitzades, amb els indicadors de
seguiment mesurables, i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
B/ Per a subvencions d’import superior a 20.000 € (vint mil euros): Compte justificatiu amb
aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la subvenció
concedida.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
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20.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents Bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total l’activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
• Inferiors a 3.000 € (tres mil euros) en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 € (tres mil euros) en el Butlletí Oficial de la Província.
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25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, amb la presència de la marca corporativa de la Diputació en un
lloc preferencial en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; 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.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

77/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

30.- Protecció de dades
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de complir els requeriments previstos en la normativa
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsable del fitxers de les dades personals a
tractar en el decurs dels treballs.
2.- Els/les beneficiaris/àries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa que s’inclouran a la memòria econòmica, tal com s’indica a la base 19, fent-ne
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de la
subvenció.
3.- Els beneficiaris/ tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la
memòria econòmica.
4.- En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de
les dades no sent excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció.
5.- Les dades facilitades pels/per les beneficiaris/àries a la Diputació de Barcelona seran
incloses al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalització i gestió de la subvenció.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a
qualsevol altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).”

Segon.- APROVAR la convocatòria (número 2015/6993) d’aquestes subvencions per
un import màxim de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros), el contingut de la
qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30301/43100/48901 del pressupost de l’exercici 2015 de la
Corporació.
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2
del ROAS.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de
l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Import: 10.685.777,25 € (deu milions siscents vuitanta-cinc mil set-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i
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Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 de novembre de 2014,
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, el Catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per
a la concessió de recursos.
Vist que al referit Catàleg es preveu el fons de prestació “Finançament de l'àmbit de
benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport econòmic
per finançar la prestació dels serveis socials bàsics.
Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de SSB (SSBAS - serv. socials
bàsics d'atenció social, SAD - serv. d'atenció domiciliària, serv. residencials estada
limitada, serv. menjador social, serv. intervenció socioeducativa no residencial a
infants i adolescents i prestacions econòmiques d'urgència social). El 50%, restant, es
pot destinar a programes socials (vinculats a persones amb: drogodependències i
altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; a infància, adolescència
en risc i les seves famílies; a inclusió social i arranjament d'habitatges). També a
subvencionar entitats, tercer sector, que desenvolupin programes socials en el
municipi.
Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que
desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, persones amb
discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió social o arranjament
d'habitatges.
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Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Consells Comarcals i
altres Ens locals supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de
Serveis Socials i els Ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona, de fins
a 300.000 habitants.
Vist que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit
de Benestar Social calculada en base tram poblacional, corresponent al municipi,
prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d‘1 de
gener de 2014.
Vist que per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a
més de la població (padró municipal d’habitats, INE 2014) també es té en compte
l’Índex de dispersió territorial (Idescat, 2011) amb la voluntat de ser sensible a les
diferents realitats territorials. Per al càlcul del referit indicador es prenen com a
referència sis variables de caràcter poblacional i territorial, concretament: muntanya,
capital de comarca, nombre d’entitats en la població del municipi, tipologia de municipi,
densitat de població i distància capital comarca.
Vist que pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram
poblacional del municipi:
- 2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000 habitants.
- 2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.
- 2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.
- 3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.
Vist que el Catàleg preveu que es puguin adoptar mesures de correcció percentual i
per tram per aquest fons de prestació.
Vist que cal procedir a la introducció d’una primera mesura correctora en el càlcul dels
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi un
mínim de 1.500 € a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els
correspongui un import inferior a 1.500 €
Vist que cal procedir a la introducció d’una segona mesura correctora en el càlcul dels
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que
cap Ajuntament destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10%
respecte l’import concedit el 2014 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de
benestar social”.
Vist que cal procedir a la introducció d’una tercera mesura correctora en el càlcul dels
ajuts consistents en fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que
cap municipi situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que
qualsevol situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al primer
municipi del tram immediatament inferior.
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Vist que pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents
ràtios en funció del tram poblacional:
- 0,115 €/habitant per a les comarques amb població igual o superior a 200.000
habitants.
- 0,235 €/habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 habitants.
- 0,465 €/habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants.
- 0,950 €/habitant per a les comarques de menys de 50.000 habitants.
Vist que pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableix un ràtio afegit
consistent en multiplicar per 100 el valor de l’Índex de dispersió territorial del municipi.
Vist que a la comarca de l’Osona, en l’àmbit dels Serveis Socials, hi actuen dues
Àrees Bàsiques Supramunicipals —la del Consell Comarcal de l’Osona i la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana— que atenen, en total, a una
població de 91.563 habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació dels
serveis s’aplica, en ambdues, el mateix índex de dispersió territorial i ràtio per habitant.
Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts
consistents en fons de prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es
garanteixi que cap Ens local destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un
10% respecte l’import concedit el 2014 per al fons de prestació “Finançament de
l'àmbit de benestar social”.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2.d) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament).
Vist l’apartat 12.4.a) de l’esmentada Refosa 1/2015, segons el qual correspon a les
vice-presidències i presidències delegades d’Àrea, per delegació de la Presidència,
elevar a la Junta de Govern l’aprovació dels fons de prestació.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ”Finançament de l'àmbit de
benestar social”, segons la distribució i quanties que es relacionen, en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, i d’acord els següents criteris de distribució:
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Els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de
Benestar Social calculada en base tram poblacional, corresponent al municipi, prenent
com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d‘1 de gener de
2014.
Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a més de
la població (padró municipal d’habitats, INE 2014) també es té en compte l’Índex de
dispersió territorial (Idescat, 2011) amb la voluntat de ser sensible a les diferents
realitats territorials. Per al càlcul del referit indicador es prenen com a referència sis
variables de caràcter poblacional i territorial, concretament: muntanya, capital de
comarca, nombre d’entitats en la població del municipi, tipologia de municipi, densitat
de població i distància capital comarca.
Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram
poblacional del municipi:
- 2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000 habitants.
- 2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.
- 2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.
- 3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.
S’introdueix una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi un mínim de 1.500 € a aquells
Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els correspongui un import inferior a
1.500 €
S’introdueix una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap Ajuntament destinatari
pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import concedit el 2014
per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”.
S’introdueix una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap municipi situat en un
tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol situat en un tram
poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es trobessin en aquesta
circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al primer municipi del tram
immediatament inferior.
Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents ràtios en
funció del tram poblacional:
- 0,115 €/habitant per a les comarques amb població igual o superior a 200.000
habitants.
- 0,235 €/habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 habitants.

82/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- 0,465 €/habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants.
- 0,950 €/habitant per a les comarques de menys de 50.000 habitants.
Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableix un ràtio afegit consistent
en multiplicar per 100 el valor de l’Índex de dispersió territorial del municipi.
A la comarca de l’Osona, en l’àmbit dels Serveis Socials, hi actuen dues Àrees
Bàsiques Supramunicipals —la del Consell Comarcal de l’Osona i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària La Plana— que atenen, en total, a una població de 91.563
habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació dels serveis s’aplica, en
ambdues, el mateix índex de dispersió territorial i ràtio per habitant.
S’introdueix una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de
prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteixi que cap Ens
local destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import
concedit el 2014 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”.
AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS
Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
Bruc, El
Brull, El
Cabanyes, Les
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús

NIF

Núm.
HABITANTS

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

12.125
251
2.498
9.651
300
8.283
15.307
8.654
212
11.963
5.661
2.258
2.275
1.675
217.210
13.553
2.225
3.724
3.343
32.550
6.620
78
16.456
8.854
540
1.991
263
961
1.363
4.525
7.197
3.475
949
17.156
2.738
18.307
2.429
1.985

IMPORT
IMPORT
CONCEDIT
CONCEDIT
2014
2015
34.115,65 €
34.920,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
8.281,62 €
8.550,36 €
32.073,90 €
33.875,01 €
1.500,00 €
1.500,00 €
27.231,37 €
28.932,93 €
43.083,92 €
44.084,16 €
28.426,28 €
30.343,95 €
1.500,00 €
1.500,00 €
33.733,60 €
34.453,44 €
18.559,17 €
18.546,84 €
7.576,59 €
7.851,87 €
7.844,96 €
7.929,09 €
5.643,55 €
5.577,39 €
503.131,32 € 503.927,20 €
38.292,73 €
39.032,64 €
7.961,21 €
7.679,88 €
12.339,68 €
12.720,24 €
11.498,94 €
11.681,28 €
76.563,00 €
77.794,50 €
21.812,90 €
22.302,54 €
1.500,00 €
1.500,00 €
47.003,47 €
47.393,28 €
28.952,57 €
31.031,91 €
2.066,19 €
1.884,87 €
6.709,37 €
6.967,35 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.207,39 €
3.330,99 €
4.428,78 €
4.749,03 €
14.990,99 €
15.538,77 €
23.769,11 €
25.250,94 €
11.598,24 €
12.095,46 €
3.154,43 €
3.288,87 €
48.551,48 €
49.409,28 €
9.135,60 €
9.473,49 €
52.267,27 €
52.724,16 €
8.205,49 €
8.424,00 €
6.275,76 €
6.932,25 €
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OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

1503000318/1
1503000318/2
1503000318/3
1503000318/4
1503000318/5
1503000318/6
1503000318/7
1503000318/8
1503000318/9
1503000318/10
1503000318/11
1503000318/12
1503000318/13
1503000318/14
1503000318/15
1503000318/16
1503000318/17
1503000318/18
1503000318/19
1503000318/20
1503000318/21
1503000318/22
1503000318/23
1503000318/24
1503000318/25
1503000318/26
1503000318/27
1503000318/28
1503000318/29
1503000318/30
1503000318/31
1503000318/32
1503000318/33
1503000318/34
1503000318/35
1503000318/36
1503000318/37
1503000318/38

15/Y/202054
15/Y/202053
15/Y/202052
15/Y/202051
15/Y/202050
15/Y/202049
15/Y/202048
15/Y/202047
15/Y/202046
15/Y/202045
15/Y/202044
15/Y/202043
15/Y/202042
15/Y/202041
15/Y/202040
15/Y/202039
15/Y/202038
15/Y/202037
15/Y/202036
15/Y/202035
15/Y/202034
15/Y/202033
15/Y/202032
15/Y/202031
15/Y/202030
15/Y/202029
15/Y/202028
15/Y/202027
15/Y/202026
15/Y/202025
15/Y/202024
15/Y/202023
15/Y/202022
15/Y/202021
15/Y/202020
15/Y/202019
15/Y/202018
15/Y/202017
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AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS
Calonge de Segarra
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Espunyola, L'
Estany, L'
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès, Les
Gaià
Gallifa
Garriga, La
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Granada, La
Granera

NIF

Núm.
HABITANTS

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

202
521
14.123
15.954
2.863
4.345
5.284
88
17.698
4.921
817
1.569
75
159
171
23.440
3.624
12.434
718
63.255
2.237
177
428
2.022
1.241
571
2.400
1.589
1.760
7.333
1.246
57.402
8.811
4.427
338
323
14.237
86.234
14.481
5.137
21.685
46.133
259
407
1.096
43
1.512
482
2.259
1.429
1.353
19.170
163
202
15.762
46.326
7.194
4.987
25
2.073
80

IMPORT
CONCEDIT
2014
1.500,00 €
1.800,64 €
39.970,92 €
45.305,47 €
9.522,87 €
14.295,89 €
17.787,94 €
1.500,00 €
49.618,39 €
16.847,94 €
2.750,61 €
5.405,87 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
55.119,25 €
12.058,33 €
35.004,27 €
2.330,24 €
148.230,95 €
7.483,91 €
1.500,00 €
1.500,00 €
6.696,13 €
4.024,96 €
1.840,36 €
7.950,62 €
5.358,89 €
5.779,26 €
24.315,26 €
4.755,68 €
135.458,70 €
28.866,51 €
14.454,77 €
1.500,00 €
1.500,00 €
40.511,45 €
203.714,45 €
41.114,24 €
17.162,35 €
54.924,64 €
109.667,45 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.674,10 €
1.500,00 €
4.912,04 €
1.565,63 €
7.444,19 €
4.786,26 €
4.683,65 €
53.979,42 €
1.500,00 €
1.500,00 €
44.108,38 €
108.985,95 €
23.577,13 €
16.351,40 €
1.500,00 €
6.802,05 €
1.500,00 €
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IMPORT
CONCEDIT
2015
1.500,00 €
1.691,82 €
40.674,24 €
45.947,52 €
9.610,38 €
14.910,48 €
18.427,50 €
1.500,00 €
50.970,24 €
16.788,33 €
2.586,87 €
5.307,12 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
56.301,12 €
12.720,24 €
35.809,92 €
2.478,06 €
151.179,45 €
7.837,83 €
1.500,00 €
1.500,00 €
6.988,41 €
4.292,73 €
1.955,07 €
8.297,64 €
5.507,19 €
6.089,85 €
25.261,47 €
4.355,91 €
137.190,78 €
30.417,66 €
15.250,95 €
1.500,00 €
1.500,00 €
41.002,56 €
206.099,26 €
41.705,28 €
17.539,47 €
56.301,12 €
110.257,87 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.836,43 €
1.500,00 €
5.015,79 €
1.674,27 €
7.925,58 €
5.015,79 €
4.577,04 €
55.209,60 €
1.500,00 €
1.500,00 €
45.394,56 €
110.719,14 €
24.970,14 €
17.272,71 €
1.500,00 €
7.216,56 €
1.500,00 €

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

1503000318/39
1503000318/40
1503000318/41
1503000318/42
1503000318/43
1503000318/44
1503000318/45
1503000318/46
1503000318/47
1503000318/48
1503000318/49
1503000318/50
1503000318/51
1503000318/52
1503000318/53
1503000318/54
1503000318/55
1503000318/56
1503000318/57
1503000318/58
1503000318/59
1503000318/60
1503000318/61
1503000318/62
1503000318/63
1503000318/64
1503000318/65
1503000318/66
1503000318/67
1503000318/68
1503000318/69
1503000318/70
1503000318/71
1503000318/72
1503000318/73
1503000318/74
1503000318/75
1503000318/76
1503000318/77
1503000318/78
1503000318/79
1503000318/80
1503000318/81
1503000318/82
1503000318/83
1503000318/84
1503000318/85
1503000318/86
1503000318/87
1503000318/88
1503000318/89
1503000318/90
1503000318/91
1503000318/92
1503000318/93
1503000318/94
1503000318/95
1503000318/96
1503000318/97
1503000318/98
1503000318/99

15/Y/202016
15/Y/202015
15/Y/202014
15/Y/202013
15/Y/202012
15/Y/202011
15/Y/202010
15/Y/202009
15/Y/202008
15/Y/202007
15/Y/202006
15/Y/202005
15/Y/202004
15/Y/202003
15/Y/202002
15/Y/202001
15/Y/202000
15/Y/201999
15/Y/201998
15/Y/201997
15/Y/201996
15/Y/201995
15/Y/201994
15/Y/201993
15/Y/201992
15/Y/201991
15/Y/201990
15/Y/201989
15/Y/201988
15/Y/201987
15/Y/201986
15/Y/201985
15/Y/201984
15/Y/201983
15/Y/201982
15/Y/201981
15/Y/201980
15/Y/201979
15/Y/201978
15/Y/201977
15/Y/201976
15/Y/201975
15/Y/201974
15/Y/201973
15/Y/201972
15/Y/201971
15/Y/201970
15/Y/201969
15/Y/201968
15/Y/201967
15/Y/201966
15/Y/201965
15/Y/201964
15/Y/201963
15/Y/201962
15/Y/201961
15/Y/201960
15/Y/201959
15/Y/201958
15/Y/201957
15/Y/201956
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AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, L'
Hostalets de Pierola, Els
Igualada
Jorba
L'Esquirol
Llacuna, La
Llagosta, La
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, Les
Masnou, El
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Nou de Berguedà, La
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls

NIF

Núm.
HABITANTS

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

59.930
1.429
937
2.545
253.518
2.942
38.751
838
2.188
906
13.430
14.696
6.354
9.536
257
18.417
266
20.279
75.297
297
27.895
4.783
737
3.186
22.742
8.406
8.841
124.280
2.311
5.760
25.152
51.719
695
2.945
34.394
117
895
11.315
476
164
8.863
16.217
332
595
211
6.003
6.117
150
3.624
3.579
1.735
23.543
3.609
1.186
876
303
557
131
690
892
9.065

IMPORT
CONCEDIT
2014
140.419,55 €
4.614,14 €
3.237,18 €
8.506,70 €
581.788,24 €
9.714,85 €
91.598,30 €
2.810,19 €
7.288,62 €
3.091,54 €
38.055,01 €
41.484,97 €
21.270,06 €
31.623,74 €
1.500,00 €
52.154,07 €
1.500,00 €
54.924,64 €
178.999,50 €
1.500,00 €
66.053,80 €
16.159,42 €
2.462,64 €
10.496,01 €
54.924,64 €
27.899,99 €
29.075,04 €
284.186,71 €
7.788,43 €
19.085,46 €
58.463,30 €
122.091,90 €
2.270,66 €
9.906,83 €
81.928,05 €
1.500,00 €
3.018,72 €
32.073,90 €
1.725,63 €
1.500,00 €
29.326,60 €
45.704,50 €
1.500,00 €
1.936,35 €
1.500,00 €
19.770,63 €
20.343,26 €
1.500,00 €
12.011,99 €
12.002,06 €
5.693,20 €
55.793,70 €
11.972,27 €
3.919,04 €
2.953,49 €
1.500,00 €
1.837,05 €
1.500,00 €
2.191,22 €
2.952,52 €
30.058,11 €
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IMPORT
CONCEDIT
2015
143.232,70 €
4.998,24 €
3.180,06 €
8.887,32 €
588.161,76 €
10.049,13 €
92.614,89 €
2.867,67 €
7.672,86 €
3.141,45 €
38.678,40 €
42.324,48 €
21.828,69 €
32.734,26 €
1.500,00 €
53.040,96 €
1.500,00 €
56.301,12 €
179.959,83 €
1.500,00 €
66.669,05 €
15.882,75 €
2.548,26 €
10.986,30 €
56.301,12 €
29.182,14 €
30.926,61 €
288.329,60 €
8.101,08 €
20.035,08 €
60.113,28 €
123.608,41 €
2.421,90 €
10.326,42 €
82.201,66 €
1.500,00 €
3.130,92 €
33.875,01 €
1.554,93 €
1.500,00 €
31.077,54 €
46.704,96 €
1.500,00 €
2.004,21 €
1.500,00 €
21.056,49 €
21.084,57 €
1.500,00 €
12.667,59 €
12.242,88 €
5.879,25 €
56.301,12 €
12.562,29 €
4.124,25 €
3.071,25 €
1.500,00 €
1.951,56 €
1.500,00 €
2.260,44 €
3.074,76 €
31.175,82 €

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

1503000318/100
1503000318/101
1503000318/102
1503000318/103
1503000318/104
1503000318/105
1503000318/106
1503000318/107
1503000318/108
1503000318/109
1503000318/110
1503000318/111
1503000318/112
1503000318/113
1503000318/114
1503000318/115
1503000318/116
1503000318/117
1503000318/118
1503000318/119
1503000318/120
1503000318/121
1503000318/122
1503000318/123
1503000318/124
1503000318/125
1503000318/126
1503000318/127
1503000318/128
1503000318/129
1503000318/130
1503000318/131
1503000318/132
1503000318/133
1503000318/134
1503000318/135
1503000318/136
1503000318/137
1503000318/138
1503000318/139
1503000318/140
1503000318/141
1503000318/142
1503000318/143
1503000318/144
1503000318/145
1503000318/146
1503000318/147
1503000318/148
1503000318/149
1503000318/150
1503000318/151
1503000318/152
1503000318/153
1503000318/154
1503000318/155
1503000318/156
1503000318/157
1503000318/158
1503000318/159
1503000318/160

15/Y/201955
15/Y/201954
15/Y/201953
15/Y/201952
15/Y/201951
15/Y/201950
15/Y/201949
15/Y/201948
15/Y/201947
15/Y/201946
15/Y/201945
15/Y/201944
15/Y/201943
15/Y/201942
15/Y/201941
15/Y/201940
15/Y/201939
15/Y/201938
15/Y/201937
15/Y/201936
15/Y/201935
15/Y/201934
15/Y/201933
15/Y/201932
15/Y/201931
15/Y/201930
15/Y/201929
15/Y/201928
15/Y/201927
15/Y/201926
15/Y/201925
15/Y/201924
15/Y/201923
15/Y/201922
15/Y/201921
15/Y/201920
15/Y/201919
15/Y/201918
15/Y/201917
15/Y/201916
15/Y/201915
15/Y/201914
15/Y/201913
15/Y/201912
15/Y/201911
15/Y/201910
15/Y/201909
15/Y/201908
15/Y/201907
15/Y/201906
15/Y/201905
15/Y/201904
15/Y/201903
15/Y/201902
15/Y/201901
15/Y/201900
15/Y/201899
15/Y/201898
15/Y/201897
15/Y/201896
15/Y/201895

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS

NIF

Núm.
HABITANTS

Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès, El
Pobla de Claramunt, La
Pobla de Lillet, La
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort, El
Pontons
Prat de Llobregat, El
Prats de Lluçanès
Prats de Rei, Els
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
Quar, La
Rajadell
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, La
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

14.454
11.253
3.002
4.023
18.733
407
15.000
25.948
1.223
2.186
1.155
8.238
3.780
477
62.866
2.624
537
10.311
28.163
532
4.207
198
57
528
726
37.233
10.518
6.124
74.353
228
300
207.444
149
283
6.780
35.386
91
27.268
10.590
5.708
875
83.107
556
3.328
17.251
3.938
87.118
972
2.532
7.542
5.900
43.715
626
8.666
8.243
3.446
1.304
24
10.733
32.981
239

IMPORT
CONCEDIT
2014
40.904,82 €
32.073,90 €
9.900,21 €
13.375,71 €
52.581,40 €
1.500,00 €
42.611,31 €
61.468,95 €
3.955,45 €
7.344,89 €
4.812,76 €
27.002,98 €
12.475,39 €
1.668,24 €
149.034,65 €
8.867,49 €
3.040,84 €
32.073,90 €
66.119,60 €
1.764,23 €
14.113,84 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.777,47 €
2.472,57 €
87.499,90 €
32.073,90 €
20.805,47 €
174.999,80 €
1.500,00 €
1.500,00 €
475.516,21 €
1.500,00 €
1.500,00 €
22.537,79 €
81.831,70 €
1.500,00 €
64.223,15 €
32.073,90 €
18.923,27 €
2.939,28 €
196.008,80 €
1.827,12 €
11.148,08 €
48.919,38 €
12.975,20 €
202.353,80 €
3.223,94 €
8.420,64 €
24.977,26 €
19.942,75 €
102.857,15 €
2.134,95 €
28.264,09 €
27.416,73 €
11.654,51 €
4.379,13 €
1.500,00 €
32.073,90 €
77.108,20 €
1.500,00 €

86/119

IMPORT
CONCEDIT
2015
41.627,52 €
33.875,01 €
10.336,95 €
13.822,38 €
53.951,04 €
1.500,00 €
43.200,00 €
62.015,72 €
4.162,86 €
7.539,48 €
4.331,48 €
28.213,38 €
13.071,24 €
1.670,76 €
150.249,74 €
8.932,95 €
2.736,75 €
33.875,01 €
67.309,57 €
1.853,28 €
14.120,73 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.828,71 €
2.520,18 €
88.986,87 €
33.875,01 €
21.470,67 €
177.703,67 €
1.500,00 €
1.500,00 €
481.270,08 €
1.500,00 €
1.500,00 €
23.236,20 €
84.572,54 €
1.500,00 €
65.170,52 €
33.875,01 €
19.870,11 €
2.987,01 €
198.625,73 €
1.895,40 €
11.558,43 €
49.682,88 €
13.404,69 €
208.212,02 €
3.373,11 €
8.841,69 €
25.956,45 €
20.537,01 €
104.478,85 €
2.088,45 €
30.375,54 €
28.915,38 €
11.733,93 €
4.419,09 €
1.500,00 €
33.875,01 €
78.824,59 €
1.500,00 €

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

1503000318/161
1503000318/162
1503000318/163
1503000318/164
1503000318/165
1503000318/166
1503000318/167
1503000318/168
1503000318/169
1503000318/170
1503000318/171
1503000318/172
1503000318/173
1503000318/174
1503000318/175
1503000318/176
1503000318/177
1503000318/178
1503000318/179
1503000318/180
1503000318/181
1503000318/182
1503000318/183
1503000318/184
1503000318/185
1503000318/186
1503000318/187
1503000318/188
1503000318/189
1503000318/190
1503000318/191
1503000318/192
1503000318/193
1503000318/194
1503000318/195
1503000318/196
1503000318/197
1503000318/198
1503000318/199
1503000318/200
1503000318/201
1503000318/202
1503000318/203
1503000318/204
1503000318/205
1503000318/206
1503000318/207
1503000318/208
1503000318/209
1503000318/210
1503000318/211
1503000318/212
1503000318/213
1503000318/214
1503000318/215
1503000318/216
1503000318/217
1503000318/218
1503000318/219
1503000318/220
1503000318/221

15/Y/201894
15/Y/201893
15/Y/201892
15/Y/201891
15/Y/201890
15/Y/201889
15/Y/201888
15/Y/201887
15/Y/201886
15/Y/201885
15/Y/201884
15/Y/201883
15/Y/201882
15/Y/201881
15/Y/201880
15/Y/201879
15/Y/201878
15/Y/201877
15/Y/201876
15/Y/201875
15/Y/201874
15/Y/201873
15/Y/201872
15/Y/201871
15/Y/201870
15/Y/201869
15/Y/201868
15/Y/201867
15/Y/201866
15/Y/201865
15/Y/201864
15/Y/201863
15/Y/201862
15/Y/201861
15/Y/201860
15/Y/201859
15/Y/201858
15/Y/201857
15/Y/201856
15/Y/201855
15/Y/201854
15/Y/201853
15/Y/201852
15/Y/201851
15/Y/201850
15/Y/201849
15/Y/201848
15/Y/201847
15/Y/201846
15/Y/201845
15/Y/201844
15/Y/201843
15/Y/201842
15/Y/201841
15/Y/201840
15/Y/201839
15/Y/201838
15/Y/201837
15/Y/201836
15/Y/201835
15/Y/201834

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa
Tiana
Tona

NIF

Núm.
HABITANTS

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

3.123
16.389
2.517
2.361
106
1.093
1.175
3.130
395
644
29.339
2.364
2.436
4.248
162
4.997
2.101
2.148
19.549
644
12.590
86
3.130
9.326
6.007
1.975
28.103
173
8.038
118.738
2.233
1.259
7.114
379
9.641
7.337
162
851
177
140
9.138
1.065
25.409
3.293
7.384
8.645
3.488
28.171
83
175
3.029
5.999
322
141
6.219
317
125
6.141
215.517
8.314
8.012

IMPORT
IMPORT
OPERACIÓ
CONCEDIT
CONCEDIT
COMPTABLE
2014
2015
10.181,56 €
10.631,79 € 1503000318/222
47.710,97 €
47.200,32 € 1503000318/223
8.390,85 €
8.767,98 € 1503000318/224
7.947,31 €
8.111,61 € 1503000318/225
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000318/226
3.670,79 €
3.825,90 € 1503000318/227
3.919,04 €
4.054,05 € 1503000318/228
10.486,08 €
10.961,73 € 1503000318/229
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000318/230
2.171,08 €
2.260,44 € 1503000318/231
67.515,50 €
70.120,21 € 1503000318/232
7.765,26 €
8.287,11 € 1503000318/233
8.092,95 €
8.525,79 € 1503000318/234
14.209,83 €
14.766,57 € 1503000318/235
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000318/236
16.768,46 €
17.504,37 € 1503000318/237
7.166,15 €
7.276,23 € 1503000318/238
7.847,86 €
7.374,51 € 1503000318/239
54.924,64 €
56.301,12 € 1503000318/240
2.181,29 €
2.197,26 € 1503000318/241
35.666,49 €
36.259,20 € 1503000318/242
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000318/243
10.333,82 €
10.986,30 € 1503000318/244
31.064,35 €
32.074,38 € 1503000318/245
19.697,81 €
21.070,53 € 1503000318/246
6.663,03 €
6.177,60 € 1503000318/247
66.225,35 €
67.166,17 € 1503000318/248
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000318/249
26.678,60 €
28.122,12 € 1503000353/1
274.866,41 € 275.472,16 € 1503000353/2
7.427,64 €
7.809,75 € 1503000353/3
4.074,61 €
4.373,46 € 1503000353/4
23.309,02 €
23.797,80 € 1503000353/5
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/6
32.073,90 €
33.839,91 € 1503000353/7
24.123,28 €
25.738,83 € 1503000353/8
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/9
2.803,57 €
2.941,38 € 1503000353/10
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/11
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/12
30.435,45 €
31.818,15 € 1503000353/13
3.508,60 €
3.411,72 € 1503000353/14
59.861,55 €
60.727,51 € 1503000353/15
11.005,75 €
11.182,86 € 1503000353/16
24.315,26 €
25.752,87 € 1503000353/17
28.648,05 €
29.505,06 € 1503000353/18
11.522,11 €
12.197,25 € 1503000353/19
68.479,00 €
67.328,69 € 1503000353/20
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/21
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/22
10.019,37 €
10.537,02 € 1503000353/23
20.260,51 €
20.709,00 € 1503000353/24
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/25
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/26
20.624,61 €
21.825,18 € 1503000353/27
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/28
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/29
20.336,64 €
21.495,24 € 1503000353/30
492.475,95 € 499.999,44 € 1503000353/31
27.211,51 €
29.073,33 € 1503000353/32
26.761,35 €
26.472,42 € 1503000353/33

87/119

CODI XGL
15/Y/201833
15/Y/201832
15/Y/201831
15/Y/201830
15/Y/201829
15/Y/201828
15/Y/201827
15/Y/201826
15/Y/201825
15/Y/201824
15/Y/201823
15/Y/201822
15/Y/201821
15/Y/201820
15/Y/201819
15/Y/201818
15/Y/201817
15/Y/201816
15/Y/201815
15/Y/201814
15/Y/201813
15/Y/201812
15/Y/201811
15/Y/201810
15/Y/201809
15/Y/201808
15/Y/201807
15/Y/201806
15/Y/201805
15/Y/201804
15/Y/201803
15/Y/201802
15/Y/201801
15/Y/201800
15/Y/201799
15/Y/201798
15/Y/201797
15/Y/201796
15/Y/201795
15/Y/201794
15/Y/201793
15/Y/201792
15/Y/201791
15/Y/201790
15/Y/201789
15/Y/201788
15/Y/201787
15/Y/201786
15/Y/201785
15/Y/201784
15/Y/201783
15/Y/201782
15/Y/201781
15/Y/201780
15/Y/201779
15/Y/201778
15/Y/201777
15/Y/201776
15/Y/201775
15/Y/201774
15/Y/201773

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt, La
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vic
Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix

ÀREES BÀSIQUES
SUPRAMUNICIPALS

NIF

Núm.
HABITANTS

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

16.345
13.949
3.819
1.393
2.308
5.851
2.056
6.218
1.424
258
2.699
14.612
2.519
176
41.956
443
65.358
7.395
39.221
706
314
12.506
5.250
65.941
8.882
20.185
1.090
174

NIF

GARRAF
XXXXXXXX
BERGUEDÀ
XXXXXXXX
ALT PENEDÈS
XXXXXXXX
ANOIA
XXXXXXXX
OSONA
XXXXXXXX
MANCOMUNITAT INTERMPAL.
XXXXXXXX
VOLUNT. LA PLANA
VALLÈS OCCIDENTAL
BAGES

XXXXXXXX
XXXXXXXX

BAIX LLOBREGAT
MARESME
VALLÈS ORIENTAL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

IMPORT
IMPORT
OPERACIÓ
CONCEDIT
CONCEDIT
COMPTABLE
2014
2015
46.307,29 €
47.073,60 € 1503000353/34
39.359,64 €
40.173,12 € 1503000353/35
12.667,37 €
13.267,80 € 1503000353/36
4.634,00 €
4.784,13 € 1503000353/37
7.811,60 €
7.985,25 € 1503000353/38
19.118,56 €
20.217,60 € 1503000353/39
6.719,30 €
7.097,22 € 1503000353/40
20.720,60 €
21.554,91 € 1503000353/41
4.736,61 €
4.889,43 € 1503000353/42
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/43
9.089,26 €
9.210,24 € 1503000353/44
41.388,75 €
42.082,56 € 1503000353/45
8.414,02 €
8.834,67 € 1503000353/46
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/47
97.870,45 € 100.274,84 € 1503000353/48
2.006,44 €
1.805,80 € 1503000353/49
153.793,40 € 156.205,62 € 1503000353/50
24.484,07 €
25.917,84 € 1503000353/51
91.483,15 €
93.738,19 € 1503000353/52
2.280,59 €
2.439,45 € 1503000353/53
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/54
35.468,39 €
36.017,28 € 1503000353/55
17.053,12 €
18.030,87 € 1503000353/56
155.746,25 € 157.598,99 € 1503000353/57
29.389,49 €
31.109,13 € 1503000353/58
54.924,64 €
56.301,12 € 1503000353/59
3.637,69 €
3.738,15 € 1503000353/60
1.500,00 €
1.500,00 € 1503000353/61

Índex
Núm.
Dispersió
HABITANTS
Territorial

IMPORT
CONCEDIT
2014

IMPORT
CONCEDIT
2015

CODI XGL
15/Y/201772
15/Y/201771
15/Y/201770
15/Y/201769
15/Y/201768
15/Y/201767
15/Y/201766
15/Y/201765
15/Y/201764
15/Y/201763
15/Y/201762
15/Y/201761
15/Y/201760
15/Y/201759
15/Y/201758
15/Y/201757
15/Y/201756
15/Y/201755
15/Y/201754
15/Y/201753
15/Y/201752
15/Y/201751
15/Y/201750
15/Y/201749
15/Y/201748
15/Y/201747
15/Y/201746
15/Y/201745

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

22.435
39.823
67.041
79.091
64.082

56,96
85,43
69,16
75,87
79,58

25.015,04 €
43.233,68 €
35.860,59 €
41.767,27 €
35.622,48 €

27.009,25 €
46.374,85 €
38.090,07 €
44.364,32 €
37.756,13 €

1503000334/1
1503000334/2
1503000334/3
1503000334/4
1503000334/5

15/Y/201743
15/Y/201744
15/Y/201742
15/Y/201741
15/Y/201740

27.178

79,58

19.665,61 €

20.595,77 €

1503000336/1

15/Y/201734

104.672
109.106
122.628
236.786
291.974

64,26
72,88
59,13
57,13
65,56

29.392,68 €
31.388,56 €
32.933,40 €
31.721,84 €
38.597,02 €

31.023,92 € 1503000334/6
32.927,91 € 1503000334/7
34.730,58 € 1503000334/8
32.943,39 € 1503000334/9
40.133,01 € 1503000334/10

15/Y/201739
15/Y/201738
15/Y/201737
15/Y/201736
15/Y/201735

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de 10.685.777,25 € a càrrec
de les aplicacions pressupostàries següents: un import de 10.299.828,05 € a l’aplicació
pressupostària G/60101/23100/462.80, un import de 365.353,43 € a l’aplicació
pressupostària G/60101/23100/465.80, i un import de 20.595,77 € a l’aplicació
pressupostària G/60101/23100/463.80 del pressupost de l’any 2015 del Servei d’Acció
Social de l’Àrea d’Atenció a les persones.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim per a l’execució i justificació del fons de
prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”:
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1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en
el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.
Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els Ajuntaments podran destinar l’ajut
econòmic a qualsevol de les següents actuacions:
a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics:
 Serveis socials bàsics d’atenció social
 Servei d’atenció domiciliària
 Serveis residencials d’estada limitada
 Serveis de menjador social
 Serveis d’intermediació socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents (centres oberts)
 Prestacions econòmiques d’urgència social
b) Programes i actuacions socials:
 Persones amb drogodependències i altres addiccions
 Persones amb discapacitat
 Persones grans
 Persones amb dependència
 Persones amb malaltia mental
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies
 Inclusió social
 Arranjaments d’habitatges
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Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l’ajut concedit a
despeses de la cartera de bàsica de serveis socials.
Les Àrees Bàsiques Supramunicipals no tindran cap límit en la destinació dels
ajuts, més enllà de destinar-los als programes anteriors
Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la
marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca
de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar
serveis socials, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les
tresoreries municipals, és preveu la mesura de viabilitat financera
següent, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes
(pagaments a justificar), amb la presentació prèvia de l’acceptació per
part de l’ens destinatari, d’acord amb els barems següents:
Import de l’aportació de la Import de la bestreta (pagament a
Diputació per fons de prestació
justificar)
Fins a 3.000€
100% de l’aportació
Més de 3.000€
50% de l’aportació
3.2. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior.
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a
presentar la justificació de despeses de les actuacions objecte d’aquest
suport econòmic.
4.2. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.3. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els Ens locals
destinataris també han de justificar les despeses abans de la finalització
del termini de justificació.
4.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: amb
caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total
de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última
justificació). A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre
l’import de la bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb
justificacions parcials de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi
el de la bestreta.
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4.5. Per a la justificació de les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti
el model normalitzat, d’acord amb la modalitat d’execució de què es tracti,
disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el sí del "Portal de
tràmits els ens locals i altres administracions", a l'espai corresponent de la
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. La justificació de despeses haurà
d’estar signada per la persona que ocupi el càrrec d’interventor/a i/o de
secretari/ària-interventor/a de l’ens i s’hi haurà d’indicar l’estructura de
finançament prevista per a l’actuació assenyalant la procedència dels fons
amb què es finançarà aquesta despesa:
−
Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Generalitat.
−
Despesa finançada amb càrrec a l’aportació de la Diputació de
Barcelona.
−
Despesa finançada amb càrrec a ingressos procedents d’altres
administracions.
−
Despesa finançada per altres institucions públiques o privades.
−
Despesa finançada pel propi ens destinatari.
4.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d’estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d’execució establert en aquest dictamen.
4.8. Es podran justificar despeses que facin referència als capítols
pressupostaris I, II i IV.
4.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementaria.
4.10. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials,
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens destinatari dels
defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o completi la
justificació.
4.11. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el
100% del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’Ens
siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació
quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció
operada, amb la conseqüent obligació de reintegrament d’aquesta part,
en casos de pagament avançat.
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4.12. Les despeses justificades no podran ser superiors a l’aportació aprovada.
A tal efecte, en la relació de despeses justificades, l’Ens haurà d’ajustar,
si s’escau, el/s percentatge/s d’imputació corresponents perquè això no
succeeixi.
4.13. La relació de despeses justificades s’haurà de correspondre amb la
distribució dels ajuts que s’acreditin al document “C4-003” de Protocol de
dades estadístiques que ha d’acompanyar la justificació de despeses
4.14. A més, en el cas que els fons s’hagin destinat a programes i actuacions
socials que no formin part de la cartera de serveis socials bàsics, caldrà
adjuntar també la memòria de l’actuació, que s’haurà de correspondre
amb el document “C4-002” de Memòria de l’acceptació presentat a
l’acceptació de l’ajut.
4.15. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les
despeses directes imputades.
4.16. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l'aportació
de la Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es
presentarà una única justificació de despeses per la totalitat de l'ajut.
4.17. Les actuacions objecte d'ajut són compatibles amb altre finançament que
provingui de la Diputació de Barcelona.
4.18. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector
públic poden executar i aprovar les despeses corresponents a les
actuacions aprovades en el marc del Catàleg. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació que l’executor es un ens instrumental de l’ens
destinatari o que integra el seu sector públic.
4.19. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses
corresponents a les actuacions aprovades en el marc del Catàleg en
altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla.
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida
delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
4.20. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a
altres ens, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens
destinatari de l’ajut.
4.21. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a
ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran
durant l’any 2015 entre tots els destinataris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat correctament a 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del
fons. La data màxima per aprovar la distribució dels imports sobrants serà
el 30 de novembre de 2015.
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5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació,
s’habilitarà un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el
seu pagament.
5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
i/o esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la
revocació dels ajuts que no hagin estat justificats.
5.3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el
reintegrament dels imports satisfets per avançat i no justificats, sens
perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament
per part de la Diputació a favor de l’ens destinatari dels ajuts, s’efectuï la
compensació dels imports.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació del fons de prestació que
s’adjunta com Annex 1.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell electrònic de la Diputació
de Barcelona la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria,
l’aplicació pressupostària, el destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini
màxim de tres mesos des de la resolució.
Gerència de Serveis d’Educació
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació ”Suport al servei de menjador de les escoles
bressol municipals”, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
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text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014, aprovà el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any
2015, del seu règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que
s’hi inclouen, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com de la
carta de serveis del catàleg.
Vist que en el Catàleg de serveis de 2015 es preveu el recurs econòmic consistent en
fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de fins a 300.000
habitants i les entitats municipals descentralitzades, que tinguin escola bressol
municipal amb servei de menjador i altres despeses destinades a l'alimentació dels
infants.
S’han establert els següents criteris de repartiment, basats en tres factors diferents:
a) En funció del nombre de places ocupades (60% del total en 2015)
Aquest criteri es basa en el nombre de places ocupades en el curs vigent al
moment de realitzar el repartiment. L’assignació en funció d’aquest criteri és
directament proporcional al nombre de places ocupades.
El 2015 s’ha realitzat la següent assignació:
900.000€ / 25.196 places = 35,72 €/plaça
b) En funció del tram de població (20% del total en 2015)
Es classifica a cada municipi dins d’un tram de poblacional en funció del seu
nombre d’habitants i se li assigna una quantitat a percebre. L’import assignat a
cada municipi, que vindrà determinat pel tram en el que es trobi, es calcula
mitjançant el següent procediment:
1. S’assigna un coeficient a cada tram
2. Es suma el total dels coeficients assignats. Es divideix els coeficients de
cada tram entre la suma dels coeficients. Es multiplica aquest resultat pel
total d’assignació total a repartir en funció d’aquest criteri. Així obtindrem el
total de l’import a repartir per cada tram.
3. Es divideix aquesta quantitat entre el nombre de municipis que pertanyin a
cada tram, obtenint així l’import que rebrà cada municipi dins de cada tram.
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El 2015 s’ha realitzat la següent assignació:
TRAM
de 0 a 500
de 501 a 1000
de 1001 a 2500
de 2501 a 5000
de 5001 a 20000
de 20001 a 100000
de 100001 a 300000

€/MUNICIPI
2.065,71 €
1.882,87 €
1.745,42 €
1.232,43 €
1.112,18 €
885,83 €
625,00 €

c) En funció del nombre d’aturats i de la taxa d’atur al municipi (20% del total al
2015)
Amb aquest criteri es vol incrementar la quantitat que s’assigna als municipis amb
una taxa d’atur més elevada. Per aconseguir-ho es tenen en compte dos factors:
el nombre d’aturats i la taxa d’atur mitjana a l’any tancat. L’import que correspon a
cada municipi es calcula mitjançant el següent procediment:
1. S’estableixen uns trams de taxes d’atur en funció del context econòmic actual.
2. S’assigna un coeficient a cada tram. Aquest coeficient serà més elevat en els
trams d’atur més alts. Cada municipi, en funció de la seva taxa d’atur, serà
assignat a un tram.
3. El coeficient assignat a cada municipi es multiplicarà pel seu nombre d’aturats,
obtenint així la quantitat que rebrà el municipi per aquest factor.
El 2015 s’ha realitzat la següent assignació:
TAXA D’ATUR
< 13 %
13,01 – 15 %
15,01 – 17 %
17,01 – 19%
> 19 %

COEF €/ATURAT
0,415
0,575
0,862
0,998
1,181

Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la refosa 1/2015, sobre nomenament i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ”Suport al servei de menjador
de les escoles bressol municipals”, segons la distribució i quanties que es relacionen,
en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, i d’acord amb els següents criteris de distribució:
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a.

60% de l’assignació en funció del nombre de places ocupades d’escola
bressol municipal, distribuïts de forma proporcional al nombre de places.
Aquest criteri es basa en el nombre de places ocupades en el curs vigent al
moment de realitzar el repartiment. L’assignació en funció d’aquest criteri és
directament proporcional al nombre de places ocupades.
El 2015 s’ha realitzat la següent assignació:
900.000€ / 25.196 places = 35,72 €/plaça

b.

20% de l’assignació en funció del tram de població : dins de cada tram, es
multiplica el nombre d’habitants pel coeficient corresponent, resultant així, la
quantitat que rep el municipi en funció de la població :
TRAM
de 0 a 500
de 501 a 1000
de 1001 a 2500
de 2501 a 5000
de 5001 a 20000
de 20001 a 100000
de 100001 a 300000

c.

€/MUNICIPI
2.065,71 €
1.882,87 €
1.745,42 €
1.232,43 €
1.112,18 €
885,83 €
625,00 €

20% de l’assignació en funció de la taxa d’atur (trams de xarxa): dins de cada
tram, es multiplica el nombre d’aturats pel coeficient corresponent, resultant
així, la quantitat que rep el municipi en funció de la taxa d’atur.
TAXA D’ATUR
< 13 %
13,01 – 15 %
15,01 – 17 %
17,01 – 19%
> 19 %
Ens beneficiari

Abrera
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Bagà
Balenyà
Barberà del Vallès

COEF €/ATURAT
0,415
0,575
0,862
0,998
1,181

Aportació
Diputació
6.014 €
3.475 €
2.251 €
3.327 €
5.578 €
4.914 €
6.211 €
4.599 €
3.158 €
3.155 €
2.683 €
36.250 €
2.412 €
4.241 €
12.939 €

NIF

Codi XGL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15Y202468
15Y202467
15Y202466
15Y202465
15Y202464
15Y202463
15Y202462
15Y202461
15Y202460
15Y202459
15Y202458
15Y202457
15Y202456
15Y202455
15Y202454
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Operació comptable
Número
Posició
1503000351
1
1503000351
2
1503000351
3
1503000351
75
1503000351
4
1503000351
5
1503000351
6
1503000351
7
1503000351
8
1503000351
9
1503000351
10
1503000351
11
1503000351
12
1503000355
13
1503000354
14
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Ens beneficiari
Begues
Berga
Bigues i Riells
Bruc, el
Cabanyes, les
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Caldes d'Estrac
Caldes de Montbui
Calders
Calella
Calldetenes
Callús
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Centelles
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Fogars de la Selva
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès, les
Garriga, la
Gelida
Gironella
Granada, la
Granollers

Aportació
Diputació
4.850 €
5.384 €
3.709 €
3.081 €
2.762 €
4.603 €
3.993 €
3.370 €
2.411 €
7.863 €
2.585 €
6.044 €
4.430 €
3.024 €
6.568 €
7.638 €
2.474 €
3.463 €
3.477 €
8.228 €
2.874 €
2.667 €
2.608 €
6.939 €
2.950 €
4.852 €
2.435 €
13.302 €
2.591 €
2.286 €
3.075 €
2.535 €
2.798 €
2.810 €
2.083 €
11.965 €
5.389 €
4.030 €
3.772 €
5.124 €
30.089 €
7.862 €
3.061 €
8.384 €
12.627 €
2.856 €
5.179 €
2.849 €
2.405 €
10.078 €
5.381 €
4.885 €
3.661 €
2.625 €
14.168 €

NIF

Codi XGL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15Y202453
15Y202452
15Y202451
15Y202450
15Y202449
15Y202448
15Y202447
15Y202446
15Y202445
15Y202444
15Y202443
15Y202442
15Y202441
15Y202440
15Y202439
15Y202438
15Y202437
15Y202436
15Y202435
15Y202434
15Y202433
15Y202432
15Y202431
15Y202430
15Y202429
15Y202428
15Y202427
15Y202426
15Y202425
15Y202424
15Y202423
15Y202422
15Y202421
15Y202420
15Y202419
15Y202418
15Y202417
15Y202416
15Y202415
15Y202414
15Y202413
15Y202412
15Y202411
15Y202410
15Y202409
15Y202408
15Y202407
15Y202406
15Y202405
15Y202404
15Y202403
15Y202402
15Y202401
15Y202400
15Y202399
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Operació comptable
Número
Posició
1503000351
15
1503000351
16
1503000351
17
1503000351
214
1503000351
76
1503000351
18
1503000351
19
1503000351
20
1503000351
23
1503000351
22
1503000351
21
1503000351
24
1503000351
25
1503000351
26
1503000351
27
1503000351
28
1503000351
29
1503000351
30
1503000351
31
1503000351
32
1503000351
33
1503000351
34
1503000351
35
1503000351
36
1503000351
37
1503000351
38
1503000351
39
1503000351
40
1503000351
41
1503000351
42
1503000351
43
1503000351
44
1503000351
45
1503000351
46
1503000351
48
1503000351
49
1503000351
47
1503000351
50
1503000351
51
1503000351
52
1503000351
53
1503000351
54
1503000351
55
1503000351
221
1503000351
222
1503000351
57
1503000351
58
1503000351
59
1503000351
60
1503000351
77
1503000351
67
1503000351
61
1503000351
62
1503000351
68
1503000351
63

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens beneficiari
Gualba
Sant Salvador de Guardiola
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, l'
Hostalets de Pierola, els
Igualada
Llacuna, la
Llagosta, la
Llinars del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Lluçà
Malgrat de Mar
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, les
Masnou, el
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
Monistrol de Montserrat
Muntanyola
Montesquiu
Montmajor
Figaró-Montmany
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Moià
Navarcles
Navàs
Òdena
Olvan
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Papiol, el
Parets del Vallès
Perafita
Piera

Aportació
Diputació
3.101 €
2.948 €
2.324 €
4.661 €
40.850 €
2.614 €
11.126 €
2.329 €
6.523 €
4.950 €
6.717 €
3.959 €
2.356 €
5.007 €
9.041 €
17.328 €
12.658 €
3.624 €
2.436 €
3.132 €
4.971 €
5.588 €
4.332 €
46.397 €
2.584 €
9.220 €
16.091 €
13.593 €
3.760 €
2.122 €
2.122 €
2.115 €
2.467 €
2.377 €
5.334 €
5.767 €
2.215 €
3.862 €
3.803 €
3.976 €
3.540 €
2.412 €
3.197 €
2.889 €
7.214 €
2.109 €
2.338 €
2.286 €
5.445 €
7.335 €
5.406 €
3.495 €
8.939 €
2.224 €
6.900 €

NIF

Codi XGL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15Y202398
15Y202397
15Y202396
15Y202395
15Y202394
15Y202393
15Y202392
15Y202391
15Y202390
15Y202389
15Y202388
15Y202387
15Y202386
15Y202385
15Y202384
15Y202383
15Y202382
15Y202381
15Y202382
15Y202381
15Y202378
15Y202377
15Y202376
15Y202375
15Y202374
15Y202373
15Y202372
15Y202371
15Y202370
15Y202369
15Y202368
15Y202367
15Y202366
15Y202365
15Y202364
15Y202363
15Y202362
15Y202361
15Y202360
15Y202359
15Y202358
15Y202357
15Y202356
15Y202355
15Y202354
15Y202353
15Y202352
15Y202351
15Y202350
15Y202349
15Y202348
15Y202347
15Y202346
15Y202345
15Y202344
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Operació comptable
Número
Posició
1503000351
64
1503000351
166
1503000351
65
1503000351
66
1503000351
81
1503000351
220
1503000351
223
1503000351
69
1503000351
70
1503000351
84
1503000351
82
1503000351
83
1503000351
85
1503000351
86
1503000351
87
1503000351
88
1503000351
89
1503000351
90
1503000351
89
1503000351
90
1503000351
215
1503000351
91
1503000351
92
1503000351
93
1503000351
94
1503000351
96
1503000351
97
1503000351
99
1503000351
101
1503000351
98
1503000351
106
1503000351
100
1503000351
102
1503000351
56
1503000351
103
1503000351
104
1503000351
105
1503000351
95
1503000351
107
1503000351
108
1503000351
224
1503000351
229
1503000351
225
1503000351
226
1503000351
227
1503000351
228
1503000351
230
1503000351
109
1503000351
110
1503000351
111
1503000351
112
1503000351
216
1503000351
113
1503000351
114
1503000351
115
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Ens beneficiari
Pineda de Mar
Palma de Cervelló, la
Pla del Penedès, el
Pobla de Claramunt, la
Polinyà
Prat de Llobregat, el
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, la
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Roda de Ter
Rubí
Sabadell
Santpedor
Sant Iscle de Vallalta
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Celoni
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
EMD de Valldoreix
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Fost de Campsentelles
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan Despí
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora

Aportació
Diputació
11.896 €
2.792 €
2.811 €
3.110 €
7.323 €
22.970 €
2.600 €
5.261 €
6.122 €
2.540 €
2.707 €
2.345 €
8.950 €
4.670 €
3.467 €
2.768 €
20.951 €
52.633 €
5.251 €
2.826 €
8.156 €
10.978 €
6.703 €
3.282 €
2.478 €
18.168 €
2.213 €
6.002 €
3.413 €
4.198 €
15.373 €
4.190 €
3.158 €
5.077 €
3.309 €
4.217 €
17.276 €
2.481 €
5.298 €
11.136 €
3.963 €
3.290 €
5.169 €
2.448 €
2.481 €
3.178 €
2.627 €
2.634 €
11.739 €
3.832 €
3.487 €
2.886 €
4.027 €
3.068 €
2.971 €

NIF

Codi XGL

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15Y202343
15Y202342
15Y202341
15Y202340
15Y202339
15Y202338
15Y202337
15Y202336
15Y202335
15Y202334
15Y202333
15Y202332
15Y202331
15Y202330
15Y202329
15Y202328
15Y202327
15Y202326
15Y202325
15Y202324
15Y202323
15Y202322
15Y202321
15Y202320
15Y202319
15Y202318
15Y202317
15Y202316
15Y202315
15Y202314
15Y202313
15Y202312
15Y202311
15Y202310
15Y202309
15Y202308
15Y202307
15Y202306
15Y202305
15Y202304
15Y202303
15Y202302
15Y202301
15Y202300
15Y202299
15Y202298
15Y202297
15Y202296
15Y202295
15Y202294
15Y202293
15Y202292
15Y202291
15Y202290
15Y202289
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Operació comptable
Número
Posició
1503000351
116
1503000351
71
1503000351
217
1503000351
72
1503000351
117
1503000351
219
1503000351
118
1503000351
119
1503000351
120
1503000351
121
1503000351
122
1503000351
123
1503000351
124
1503000351
73
1503000351
218
1503000351
125
1503000351
126
1503000351
127
1503000351
183
1503000351
146
1503000351
128
1503000351
129
1503000351
130
1503000351
131
1503000351
132
1503000351
133
1503000351
134
1503000351
136
1503000351
135
1503000351
137
1503000351
138
1503000379
1
1503000351
139
1503000351
140
1503000351
144
1503000351
141
1503000351
142
1503000351
143
1503000351
145
1503000351
148
1503000351
147
1503000351
149
1503000351
150
1503000351
151
1503000351
152
1503000351
153
1503000351
154
1503000351
155
1503000351
156
1503000351
157
1503000351
158
1503000351
159
1503000351
160
1503000351
161
1503000351
162
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Ens beneficiari

Aportació
Diputació

NIF

Codi XGL

Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
L’Esquirol
Santa Maria d'Oló
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sentmenat
Seva
Sitges
Subirats
Súria
Taradell
Terrassa
Teià
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt, la
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Vic
Viladecavalls
Viladecans
Vilanova del Camí
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova i la Geltrú
Vilanova del Vallès
Total: 232 ens locals

6.045 €
2.217 €
5.577 €
4.372 €
38.948 €
2.770 €
2.744 €
4.581 €
2.432 €
6.578 €
5.797 €
2.504 €
2.176 €
5.111 €
14.262 €
3.119 €
5.509 €
8.244 €
4.086 €
3.040 €
3.995 €
3.310 €
7.768 €
2.774 €
3.087 €
3.998 €
62.853 €
3.163 €
5.531 €
4.682 €
5.351 €
6.554 €
3.118 €
3.094 €
2.566 €
4.944 €
3.376 €
5.176 €
2.561 €
7.073 €
3.383 €
12.725 €
4.952 €
18.663 €
7.350 €
5.373 €
10.166 €
2.610 €
17.877 €
2.705 €
14.348 €
5.395 €
1.500.000 €

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

15Y202288
15Y202287
15Y202286
15Y202285
15Y202284
15Y202283
15Y202282
15Y202281
15Y202280
15Y202279
15Y202278
15Y202277
15Y202276
15Y202275
15Y202274
15Y202273
15Y202272
15Y202271
15Y202270
15Y202269
15Y202268
15Y202267
15Y202266
15Y202265
15Y202264
15Y202263
15Y202262
15Y202261
15Y202260
15Y202259
15Y202258
15Y202257
15Y202256
15Y202255
15Y202254
15Y202253
15Y202252
15Y202251
15Y202250
15Y202249
15Y202248
15Y202247
15Y202246
15Y202245
15Y202244
15Y202243
15Y202242
15Y202241
15Y202240
15Y202239
15Y202238
15Y202237
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Operació comptable
Número
Posició
1503000351
163
1503000351
164
1503000351
165
1503000351
171
1503000351
172
1503000351
173
1503000351
174
1503000351
175
1503000351
176
1503000351
177
1503000351
178
1503000351
80
1503000351
180
1503000351
179
1503000351
181
1503000351
182
1503000351
167
1503000351
170
1503000351
168
1503000351
169
1503000351
184
1503000351
185
1503000351
186
1503000351
187
1503000351
188
1503000351
189
1503000351
191
1503000351
190
1503000351
192
1503000351
193
1503000351
194
1503000351
195
1503000351
74
1503000351
196
1503000351
197
1503000351
198
1503000351
231
1503000351
199
1503000351
200
1503000351
201
1503000351
202
1503000351
203
1503000351
205
1503000351
204
1503000351
208
1503000351
211
1503000351
212
1503000351
213
1503000351
206
1503000351
207
1503000351
210
1503000351
209
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total d’1.500.000 € (un milió cinccents mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60500/32000/46281 del
pressupost 2015 de la Gerència de Serveis d’Educació.
Tercer.- DISPOSAR que l’acceptació, l’execució i la justificació dels presents recursos
s’ajustaran a les següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tindran un període d’execució
comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar
serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els
fons es pagaran de la forma següent:
a) Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a
1.500€, es pagarà l’import íntegre de l’aportació, un cop l’ens
destinatari presenti l’acceptació.
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b)

c)

Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500€,
es realitzarà un pagament parcial equivalent al 50% de l’import
concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació.
En el cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’aportació
de la Diputació sigui inferior a 1.500€, el primer pagament serà
d’aquest import. La segona ho serà de l’import restant.

3.2. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a
presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del
pressupost de depeses dels ens destinataris.
4.3. Per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens
destinatari presenti el model normalitzat de justificació, d’acord amb la
modalitat d’execució. La justificació de despeses haurà d’estar signada
per la persona que ocupi el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a de l’ens.
4.4. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució establert.
4.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació al Registre de la Diputació, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementària.
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4.8. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials,
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació al Registre de la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens
destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o
completi la justificació.
4.9. En cas que el total d’aportacions per l’actuació superi el 100% del seu
cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació
s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció
operada.
4.10. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5% de les despeses
directes imputades.
4.11. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l’aportació
de la Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es
presentarà una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.
4.12. Les actuacions objecte d’ajut són compatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector
públic, així com altres ens destinataris del Pla, poden executar i aprovar
les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic, o
l’acreditació de l’existència de delegació, amb indicació de l’òrgan i la data
de la seva aprovació.
4.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran,
amb caràcter general, com s’indica a continuació:
•
L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
•
En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de
cada ens executor.
•
L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta
d’executors la seva part de l’aportació de la Diputació en el termini
màxim de tres mesos a comptar des de la Diputació faci efectiu el
pagament.
•
L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
4.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui
ostenti la majoria de drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del
finançament.
4.16. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a
altres ens, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens
destinatari de l’ajut.
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4.17. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals
beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del
termini de justificació.
4.18. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació, amb
caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total
de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última
justificació).
4.19. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant
l’any 2015 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat no més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La
data màxima per aprovar el decret de distribució dels imports sobrants
serà el 30 de novembre de 2015.
5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació del fons de prestació, que
s’adjunta com Annex 1.
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, l’aplicació pressupostària, els destinataris i la
quantia de l’ajut.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació ”Desenvolupament de polítiques educatives en
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta
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Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.
D’acord amb la clàusula 12.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per
concessió directa.
Atès que la Junta de Govern de 27 de novembre de 2014, aprovà el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de l’any
2015, del seu règim regulador, de la convocatòria per a la concessió de recursos que
s’hi inclouen, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com de la
carta de serveis del catàleg.
Vist que en el Catàleg de serveis de 2015 es preveu el recurs econòmic consistent en
fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys
de 5.000 habitants”.
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la
província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.
Per tal d’adequar el repartiment del fons de prestació a les necessitats dels municipis
participants, tenint en compte que a menor mida del municipi més aportació per
habitant, es fa necessari establir un criteri de repartiment que atorgui un mínim
d’assignació, independentment de la mida del municipi, i que afavoreixi de forma
progressiva als municipis més petits.
Per aconseguir aquest objectiu s’ha establert un procediment de repartiment, basat
única i exclusivament en un criteri poblacional.

105/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ”Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, segons la distribució
i quanties que es relacionen, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i d’acord amb els següents criteris
de distribució, basats única i exclusivament en un criteri poblacional (segons el padró
d’1 de gener de 2014):
1. Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament segons les
nostres necessitats. Aquesta sèrie numèrica s’obté mitjançant la següent
fórmula = Població*(0,001-1)/y)+1, on “y” és el número que establirem per
modificar la corba de la funció de repartiment, tenint en compte que “y” sempre
serà més gran que 5.000. Enguany “y” s’ha fixat en 10.000 a fi que,
aproximadament, els municipis més petits rebin el doble d’assignació per
habitant que els municipis més grans.
2. Multiplicar aquesta sèrie numèrica pel nombre d’habitants de cada municipi,
obtenint així una puntuació per cada municipi.
3. L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva puntuació.
Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma del total de
puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir (menys una part que
s’explica al següent punt), obtenint així l’import assignat.
4. Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1.000 €, independentment de
l’assignació obtinguda en el repartiment. Per això serà necessari no repartir la
totalitat de l’import dels fons en el punt anterior: s’haurà de reservar una
quantitat per garantir que tots els municipis arribin a aquest mínim.
5. Aquest procediment es completarà assignant la quantitat residual al municipi de
més població de la llista. Aquesta quantitat residual mai serà superior a 300 € i
es podrà modificar en petits imports de o a 10 € per tal de quadrar l’assignació
final.
Ajuntament

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

Aguilar de Segarra

1.000,00 € XXXXXXXXX

251

15Y202236

1503000361

1

Aiguafreda

7.621,00 € XXXXXXXXX

2.498

15Y202235

1503000361

2

Alpens

1.183,00 € XXXXXXXXX

300

15Y202234

1503000361

3
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Ajuntament

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

Argençola

1.000,00 € XXXXXXXXX

212

15Y202233

1503000361

4

Avià

7.108,00 € XXXXXXXXX

2.258

15Y202232

1503000361

5

Avinyó

7.146,00 € XXXXXXXXX

2.275

15Y202231

1503000361

6

Avinyonet del Penedès

5.670,00 € XXXXXXXXX

1.675

15Y202230

1503000361

7

Bagà

7.034,00 € XXXXXXXXX

2.225

15Y202229

1503000361

8

Balenyà

9.506,00 € XXXXXXXXX

3.724

15Y202228

1503000361

9

Balsareny

9.051,00 € XXXXXXXXX

3.343

15Y202227

1503000361

10

Bellprat

1.000,00 € XXXXXXXXX

78

15Y202226

1503000361

11

Borredà

2.077,00 € XXXXXXXXX

540

15Y202225

1503000361

12

Bruc, El

6.484,00 € XXXXXXXXX

1.991

15Y202224

1503000361

163

Brull, El

1.041,00 € XXXXXXXXX

263

15Y202223

1503000361

164

Cabanyes, Les

3.532,00 € XXXXXXXXX

961

15Y202222

1503000361

70

Cabrera d'Anoia

4.786,00 € XXXXXXXXX

1.363

15Y202221

1503000361

13

Cabrera de Mar

10.079,00 € XXXXXXXXX

4.525

15Y202220

1503000361

14

Calaf

9.222,00 € XXXXXXXXX

3.475

15Y202219

1503000361

15

Calders

3.492,00 € XXXXXXXXX

949

15Y202218

1503000361

16

Caldes d'Estrac

8.086,00 € XXXXXXXXX

2.738

15Y202217

1503000361

17

Calldetenes

7.478,00 € XXXXXXXXX

2.429

15Y202216

1503000361

18

Callús

6.469,00 € XXXXXXXXX

1.985

15Y202215

1503000361

19

Calonge de Segarra

1.000,00 € XXXXXXXXX

202

15Y202214

1503000361

20

Campins

2.008,00 € XXXXXXXXX

521

15Y202213

1503000361

21

Cànoves i Samalús

8.310,00 € XXXXXXXXX

2.863

15Y202212

1503000361

22

Canyelles

9.996,00 € XXXXXXXXX

4.345

15Y202211

1503000361

23

Capolat

1.000,00 € XXXXXXXXX

88

15Y202210

1503000361

24

Cardona

10.170,00 € XXXXXXXXX

4.921

15Y202209

1503000361

25

Carme

3.050,00 € XXXXXXXXX

817

15Y202208

1503000361

26

Casserres

5.378,00 € XXXXXXXXX

1.569

15Y202207

1503000361

27

Castell de l'Areny

1.000,00 € XXXXXXXXX

75

15Y202206

1503000361

28

Castellar de n'Hug

1.000,00 € XXXXXXXXX

159

15Y202205

1503000361

29

Castellar del Riu

1.000,00 € XXXXXXXXX

171

15Y202204

1503000361

30

Castellbell i el Vilar

9.398,00 € XXXXXXXXX

3.624

15Y202203

1503000361

31

Castellcir

2.709,00 € XXXXXXXXX

718

15Y202202

1503000361

32

Castellet i la Gornal

7.061,00 € XXXXXXXXX

2.237

15Y202201

1503000361

33

Castellfollit de Riubregós

1.000,00 € XXXXXXXXX

177

15Y202200

1503000361

34

Castellfollit del Boix

1.665,00 € XXXXXXXXX

428

15Y202199

1503000361

35

Castellgalí

6.559,00 € XXXXXXXXX

2.022

15Y202198

1503000361

36

Castellnou de Bages

4.419,00 € XXXXXXXXX

1.241

15Y202197

1503000361

37

Castellolí

2.189,00 € XXXXXXXXX

571

15Y202196

1503000361

38

Castellterçol

7.417,00 € XXXXXXXXX

2.400

15Y202195

1503000361

39

Castellví de la Marca

5.434,00 € XXXXXXXXX

1.589

15Y202194

1503000361

40
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Ajuntament
Castellví de Rosanes
Cercs

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

5.897,00 € XXXXXXXXX

1.760

15Y202193

1503000361

41

4.435,00 € XXXXXXXXX

1.246

15Y202192

1503000361

42

10.037,00 € XXXXXXXXX

4.427

15Y202191

1503000361

43

Collsuspina

1.328,00 € XXXXXXXXX

338

15Y202190

1503000361

44

Copons

1.271,00 € XXXXXXXXX

323

15Y202189

1503000361

45

Espunyola, L'

1.026,00 € XXXXXXXXX

259

15Y202188

1503000361

73

Esquirol, L'

6.950,00 € XXXXXXXXX

2.188

15Y202187

1503000361

74

Estany, L'

1.587,00 € XXXXXXXXX

407

15Y202186

1503000361

75

Figaró-Montmany

3.968,00 € XXXXXXXXX

1.096

15Y202185

1503000361

46

Fígols

1.000,00 € XXXXXXXXX

43

15Y202184

1503000361

47

Fogars de la Selva

5.218,00 € XXXXXXXXX

1.512

15Y202183

1503000361

48

Fogars de Montclús

1.865,00 € XXXXXXXXX

482

15Y202182

1503000361

49

Folgueroles

7.111,00 € XXXXXXXXX

2.259

15Y202181

1503000361

50

Fonollosa

4.980,00 € XXXXXXXXX

1.429

15Y202180

1503000361

51

Font-rubí

4.757,00 € XXXXXXXXX

1.353

15Y202179

1503000361

52

Gaià

1.000,00 € XXXXXXXXX

163

15Y202178

1503000361

53

Collbató

Gallifa

1.000,00 € XXXXXXXXX

202

15Y202177

1503000361

54

10.172,00 € XXXXXXXXX

4.987

15Y202176

1503000361

55

Gisclareny

1.000,00 € XXXXXXXXX

25

15Y202175

1503000361

56

Granada, La

6.682,00 € XXXXXXXXX

2.073

15Y202174

1503000361

62

Granera

1.000,00 € XXXXXXXXX

80

15Y202173

1503000361

57

Gualba

4.980,00 € XXXXXXXXX

1.429

15Y202172

1503000361

58

Guardiola de Berguedà

3.452,00 € XXXXXXXXX

937

15Y202171

1503000361

59

Gurb

7.715,00 € XXXXXXXXX

2.545

15Y202170

1503000361

60

Hostalets de Pierola, Els

8.445,00 € XXXXXXXXX

2.942

15Y202169

1503000361

168

Jorba

3.121,00 € XXXXXXXXX

838

15Y202168

1503000361

61

Llacuna, La

3.350,00 € XXXXXXXXX

906

15Y202167

1503000361

63

Lluçà

1.018,00 € XXXXXXXXX

257

15Y202166

1503000361

76

Malla

1.053,00 € XXXXXXXXX

266

15Y202165

1503000361

77

Marganell

1.172,00 € XXXXXXXXX

297

15Y202164

1503000361

78

Martorelles

10.153,00 € XXXXXXXXX

4.783

15Y202163

1503000361

79

Gironella

Masies de Roda, Les

2.775,00 € XXXXXXXXX

737

15Y202162

1503000361

71

Masies de Voltregà, Les

8.829,00 € XXXXXXXXX

3.186

15Y202161

1503000361

72

Mediona

7.226,00 € XXXXXXXXX

2.311

15Y202160

1503000361

80

Monistrol de Calders

2.629,00 € XXXXXXXXX

695

15Y202159

1503000361

81

Monistrol de Montserrat

8.450,00 € XXXXXXXXX

2.945

15Y202158

1503000361

82

Montclar

1.000,00 € XXXXXXXXX

117

15Y202157

1503000361

83

Montesquiu

3.313,00 € XXXXXXXXX

895

15Y202156

1503000361

84

Montmajor

1.843,00 € XXXXXXXXX

476

15Y202155

1503000361

85

Montmaneu

1.000,00 € XXXXXXXXX

164

15Y202154

1503000361

86

108/119

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ajuntament

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

Montseny

1.305,00 € XXXXXXXXX

332

15Y202153

1503000361

87

Muntanyola

2.275,00 € XXXXXXXXX

595

15Y202152

1503000361

88

Mura

1.000,00 € XXXXXXXXX

211

15Y202151

1503000361

89

Nou de Berguedà, La

1.000,00 € XXXXXXXXX

150

15Y202150

1503000361

64

Òdena

9.398,00 € XXXXXXXXX

3.624

15Y202149

1503000361

170

Olèrdola

9.347,00 € XXXXXXXXX

3.579

15Y202148

1503000361

171

Olesa de Bonesvalls

5.830,00 € XXXXXXXXX

1.735

15Y202147

1503000361

172

Olivella

9.381,00 € XXXXXXXXX

3.609

15Y202146

1503000361

173

Olost

4.250,00 € XXXXXXXXX

1.186

15Y202145

1503000361

174

Olvan

3.249,00 € XXXXXXXXX

876

15Y202144

1503000361

175

Orís

1.194,00 € XXXXXXXXX

303

15Y202143

1503000361

176

Oristà

2.138,00 € XXXXXXXXX

557

15Y202142

1503000361

177

Orpí

1.000,00 € XXXXXXXXX

131

15Y202141

1503000361

178

Òrrius

2.612,00 € XXXXXXXXX

690

15Y202140

1503000361

179

Pacs del Penedès

3.303,00 € XXXXXXXXX

892

15Y202139

1503000361

90

Palma de Cervelló, La

8.544,00 € XXXXXXXXX

3.002

15Y202138

1503000361

65

Papiol, El

9.781,00 € XXXXXXXXX

4.023

15Y202137

1503000361

165

Perafita

1.587,00 € XXXXXXXXX

407

15Y202136

1503000361

91

Pla del Penedès, El

4.364,00 € XXXXXXXXX

1.223

15Y202135

1503000361

166

Pobla de Claramunt, La

6.946,00 € XXXXXXXXX

2.186

15Y202134

1503000361

66

Pobla de Lillet, La

4.153,00 € XXXXXXXXX

1.155

15Y202133

1503000361

67

Pont de Vilomara i Rocafort, El

9.563,00 € XXXXXXXXX

3.780

15Y202132

1503000361

167

Pontons

1.847,00 € XXXXXXXXX

477

15Y202131

1503000361

92

Prats de Lluçanès

7.871,00 € XXXXXXXXX

2.624

15Y202130

1503000361

93

Prats de Rei, Els

2.066,00 € XXXXXXXXX

537

15Y202129

1503000361

169

Puigdàlber

2.048,00 € XXXXXXXXX

532

15Y202128

1503000361

94

Puig-reig

9.914,00 € XXXXXXXXX

4.207

15Y202127

1503000361

95

Pujalt

1.000,00 € XXXXXXXXX

198

15Y202126

1503000361

96

Quar, La

1.000,00 € XXXXXXXXX

57

15Y202125

1503000361

68

Rajadell

2.033,00 € XXXXXXXXX

528

15Y202124

1503000361

97

Rellinars

2.737,00 € XXXXXXXXX

726

15Y202123

1503000361

98

Rubió

1.000,00 € XXXXXXXXX

228

15Y202122

1503000361

99

Rupit i Pruit

1.183,00 € XXXXXXXXX

300

15Y202121

1503000361

100

Sagàs

1.000,00 € XXXXXXXXX

149

15Y202120

1503000361

101

Saldes

1.118,00 € XXXXXXXXX

283

15Y202119

1503000361

102

Sant Agustí de Lluçanès

1.000,00 € XXXXXXXXX

91

15Y202118

1503000361

103

Sant Bartomeu del Grau

3.246,00 € XXXXXXXXX

875

15Y202117

1503000361

104

Sant Boi de Lluçanès

2.135,00 € XXXXXXXXX

556

15Y202116

1503000361

105

Sant Cebrià de Vallalta

9.031,00 € XXXXXXXXX

3.328

15Y202115

1503000361

106

Sant Climent de Llobregat

9.711,00 € XXXXXXXXX

3.938

15Y202114

1503000361

107
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Ajuntament

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

Sant Cugat Sesgarrigues

3.568,00 € XXXXXXXXX

972

15Y202113

1503000361

108

Sant Esteve de Palautordera

7.689,00 € XXXXXXXXX

2.532

15Y202112

1503000361

109

Sant Feliu Sasserra

2.386,00 € XXXXXXXXX

626

15Y202111

1503000361

110

Sant Hipòlit de Voltregà

9.186,00 € XXXXXXXXX

3.446

15Y202110

1503000361

111

Sant Iscle de Vallalta

4.610,00 € XXXXXXXXX

1.304

15Y202109

1503000361

112

Sant Jaume de Frontanyà

1.000,00 € XXXXXXXXX

24

15Y202108

1503000361

113

Sant Julià de Cerdanyola

1.000,00 € XXXXXXXXX

239

15Y202107

1503000361

114

Sant Julià de Vilatorta

8.734,00 € XXXXXXXXX

3.123

15Y202106

1503000361

115

Sant Llorenç d'Hortons

7.659,00 € XXXXXXXXX

2.517

15Y202105

1503000361

116

Sant Llorenç Savall

7.334,00 € XXXXXXXXX

2.361

15Y202104

1503000361

117

Sant Martí d'Albars

1.000,00 € XXXXXXXXX

106

15Y202103

1503000361

118

Sant Martí de Centelles

3.958,00 € XXXXXXXXX

1.093

15Y202102

1503000361

119

Sant Martí de Tous

4.216,00 € XXXXXXXXX

1.175

15Y202101

1503000361

120

Sant Martí Sarroca

8.745,00 € XXXXXXXXX

3.130

15Y202100

1503000361

121

Sant Martí Sesgueioles

1.542,00 € XXXXXXXXX

395

15Y202099

1503000361

181

Sant Mateu de Bages

2.449,00 € XXXXXXXXX

644

15Y202098

1503000361

122

Sant Pere de Riudebitlles

7.340,00 € XXXXXXXXX

2.364

15Y202097

1503000361

123

Sant Pere de Torelló

7.493,00 € XXXXXXXXX

2.436

15Y202096

1503000361

182

Sant Pere de Vilamajor

9.940,00 € XXXXXXXXX

4.248

15Y202095

1503000361

124

Sant Pere Sallavinera

1.000,00 € XXXXXXXXX

162

15Y202094

1503000361

125

10.173,00 € XXXXXXXXX

4.997

15Y202093

1503000361

126

Sant Quintí de Mediona

6.748,00 € XXXXXXXXX

2.101

15Y202092

1503000361

127

Sant Quirze de Besora

6.858,00 € XXXXXXXXX

2.148

15Y202091

1503000361

128

Sant Quirze Safaja

2.449,00 € XXXXXXXXX

644

15Y202090

1503000361

129

Sant Sadurní d'Osormort

1.000,00 € XXXXXXXXX

86

15Y202089

1503000361

130

Sant Salvador de Guardiola

8.745,00 € XXXXXXXXX

3.130

15Y202088

1503000361

131

Sant Vicenç de Torelló

6.444,00 € XXXXXXXXX

1.975

15Y202087

1503000361

132

Santa Cecília de Voltregà

1.000,00 € XXXXXXXXX

173

15Y202086

1503000361

133

Santa Eugènia de Berga

7.052,00 € XXXXXXXXX

2.233

15Y202085

1503000361

134

Santa Eulàlia de Riuprimer

4.474,00 € XXXXXXXXX

1.259

15Y202084

1503000361

135

Santa Fe del Penedès

1.482,00 € XXXXXXXXX

379

15Y202083

1503000361

136

Santa Maria de Besora

1.000,00 € XXXXXXXXX

162

15Y202082

1503000361

137

Santa Maria de Martorelles

3.165,00 € XXXXXXXXX

851

15Y202081

1503000361

138

Santa Maria de Merlès

1.000,00 € XXXXXXXXX

177

15Y202080

1503000361

139

Santa Maria de Miralles

1.000,00 € XXXXXXXXX

140

15Y202079

1503000361

140

Santa Maria d'Oló

3.869,00 € XXXXXXXXX

1.065

15Y202078

1503000361

141

Santa Susanna

8.983,00 € XXXXXXXXX

3.293

15Y202077

1503000361

142

Seva

9.238,00 € XXXXXXXXX

3.488

15Y202076

1503000361

143

Sobremunt

1.000,00 € XXXXXXXXX

83

15Y202075

1503000361

144

Sora

1.000,00 € XXXXXXXXX

175

15Y202074

1503000361

145

Sant Pol de Mar
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Ajuntament
Subirats
Tagamanent
Talamanca
Tavèrnoles
Tavertet
Torre de Claramunt, La
Torrelavit
Torrelles de Foix
Ullastrell
Vallbona d'Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
156Vallromanes
Vec157iana
Vilada158
Vilalba Sasserra

Aportació
Diputació

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número

Posició

8.587,00 € XXXXXXXXX
1.267,00 € XXXXXXXXX

3.029

15Y202073

1503000361

146

322

15Y202072

1503000361

147

1.000,00 € XXXXXXXXX
1.248,00 € XXXXXXXXX

141

15Y202071

1503000361

148

317

15Y202070

1503000361

149

1.000,00 € XXXXXXXXX
9.602,00 € XXXXXXXXX

125

15Y202069

1503000361

150

3.819

15Y202068

1503000361

69

4.875,00 € XXXXXXXXX
7.219,00 € XXXXXXXXX

1.393

15Y202067

1503000361

151

2.308

15Y202066

1503000361

152

6.641,00 € XXXXXXXXX
4.965,00 € XXXXXXXXX

2.056

15Y202065

1503000361

180

1.424

15Y202064

1503000361

153

1.022,00 € XXXXXXXXX
8.013,00 € XXXXXXXXX

258

15Y202063

1503000361

154

2.699

15Y202062

1503000361

155

7.663,00 € XXXXXXXXX
1.000,00 € XXXXXXXXX

2.519

15Y202061

1503000361

156

176

15Y202060

1503000361

157

1.721,00 € XXXXXXXXX
2.668,00 € XXXXXXXXX

443

15Y202059

1503000361

158

706

15Y202058

1503000361

159

314

15Y202057

1503000361

160

Vilobí del Penedès

1.236,00 € XXXXXXXXX
3.948,00 € XXXXXXXXX

1.090

15Y202056

1503000361

161

Viver i Serrateix

1.000,00 € XXXXXXXXX

174

15Y202055

1503000361

162

Vilanova de Sau

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 800.000 € (vuit-cents mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60500/32000/46283 del pressupost
2015 de la Gerència de Serveis d’Educació.
Tercer.- DISPOSAR que l’acceptació, l’execució i la justificació dels presents recursos
s’ajustaran a les següents condicions:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris
presentin l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 30 d’abril de 2015, a
través de la realització del tràmit "C300" d’acceptació, disponible a la Seu
Electrònica de la Diputació, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions", a l'espai corresponent del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015".
1.2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la
presentació o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació, als
efectes de garantir que s’ajusta a l’establert en el present règim, habilitant
un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes
detectats a partir de la seva notificació.
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1.4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin
subsanat els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament
acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació i/o a la reducció de
l’ajut.
2. Execució
2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tindran un període d’execució
comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar
serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els
fons es pagaran de la forma següent:
a) Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a
1.500€, es pagarà l’import íntegre de l’aportació, un cop l’ens
destinatari presenti l’acceptació.
b) Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500€,
es realitzarà un pagament parcial equivalent al 50% de l’import
concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació.
c) En el cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’aportació
de la Diputació sigui inferior a 1.500€, el primer pagament serà
d’aquest import. La segona ho serà de l’import restant.
3.2. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un
termini màxim de 28 dies naturals des de la presentació de la
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti
correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus
deutes amb la Diputació i, si s'escau, s'hagin incorporat al pressupost els
romanents de crèdit de l'exercici anterior
4. Justificació
4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a
presentar la justificació de les despeses.
4.2. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del
pressupost de depeses dels ens destinataris.
4.3. Per tal de fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens
destinatari presenti el model normalitzat de justificació, d’acord amb la
modalitat d’execució. La justificació de despeses haurà d’estar signada
per la persona que ocupi el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a de l’ens.
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4.4. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
4.5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.
4.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran
d'estar datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució establert.
4.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la
realització d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el
centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de
l’entrada de la justificació al Registre de la Diputació, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementària.
4.8. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials,
el centre gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la
justificació al Registre de la Diputació de Barcelona, informarà a l’ens
destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, que esmeni o
completi la justificació.
4.9. En cas que el total d’aportacions per l’actuació superi el 100% del seu
cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació
s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció
operada.
4.10. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5% de les despeses
directes imputades.
4.11. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l’aportació
de la Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es
presentarà una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.
4.12. Les actuacions objecte d’ajut són compatibles amb altre finançament
provinent de la Diputació de Barcelona.
4.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector
públic, així com altres ens destinataris del Pla, poden executar i aprovar
les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic, o
l’acreditació de l’existència de delegació, amb indicació de l’òrgan i la data
de la seva aprovació.
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4.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran,
amb caràcter general, com s’indica a continuació:
•
L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
•
En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de
cada ens executor.
•
L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta
d’executors la seva part de l’aportació de la Diputació en el termini
màxim de tres mesos a comptar des de la Diputació faci efectiu el
pagament.
•
L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
4.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui
ostenti la majoria de drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del
finançament.
4.16. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a
altres ens, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens
destinatari de l’ajut.
4.17. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals
beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del
termini de justificació.
4.18. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació, amb
caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total
de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última
justificació).
4.19. Amb la última justificació caldrà presentar també el document de Dades
tècniques C4-004.
4.20. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant
l’any 2015 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de
l’import justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi
presentat no més tard del 18 de setembre de 2015 i que el volum d’ajuts
no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La
data màxima per aprovar el decret de distribució dels imports sobrants
serà el 30 de novembre de 2015.
5. Tancament i liquidació
5.1. Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un
termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació
definitiva i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a
efectuar el corresponent reintegrament dels imports abonats.
5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi
quantitats pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat,
s’efectuarà la compensació.
Quart.- APROVAR el model normalitzat per a l’acceptació del fons de prestació, que
s’adjunta com Annex.
Cinquè.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació
de Barcelona el detall dels ajuts atorgats, l’aplicació pressupostària, els destinataris i la
quantia de l’ajut.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a la favor de
l’Ajuntament de Lliça de Vall, en resolució de l’expedient núm. 2014/10319.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 05/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà de Vall de data 04 de desembre de 2014
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització de camí
de vianants, a la carretera BV-1602 del PK 4+680 al PK 4+944, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm. 2014/10319).
En data 04/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall en data 04 de desembre
de 2014 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:
- En tot moment es garantirà l’estabilitat estructurar, de desplaçament i bolcada del
mur de contenció, enfront a les sol·licitacions d’ ús i del terreny.
- Es procurarà que el camí es situï a cota superior respecte de la calçada de la
carretera.
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- Entre el camí i la calçada de la carretera es formarà una cuneta TTR-115, aquesta
podrà ser de terres.
- 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 8.3.I.C.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- 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. Aquest senyals no envairan la
cuneta de la carretera i sempre restaran a una distància mínima respecte de l’ aresta
exterior de la calçada de la carretera d’un metre.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- El camí complirà 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 a ni
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.
- 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
- 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 amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- 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.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall, autorització d’obres
d'urbanització de camí de vianants, a la carretera BV-1602 del PK 4+680 al PK 4+944,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm.
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2014/10319), 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 Lliçà de Vall, amb domicili
a efectes de notificacions a Lliçà de Vall (08185), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 25 minuts.
Vist i Plau
El President,
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