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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 25 de febrer de 2016, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta 
cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret 
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), senyor Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia 
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyores Núria Marín i 
Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), senyors Manuel Reyes 
López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-
PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU).  
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 11 de febrer de 2016. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum 
Ambiental. 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 331/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 389/2015-C, instat pel senyor 
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R.M.M., contra el Decret de la Diputació, de data 7 de juliol de 2015, pel qual 
s’acordà desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 
d’octubre de 2014, mentre circulava amb un vehicle per la carretera BV-1310, a 
causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 325/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 360/2015-2A, instat pel senyor 
A.C.C., contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra 
la resolució de la Diputació per la qual es va aprovar definitivament el Projecte 
constructiu “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre els p.q. 0,589 i 1,176 
a T.M. de Berga”, i del recurs de reposició i/o ampliació de l’anterior, interposat 
contra l’acte d’aixecament d’actes de prèvia ocupació de data 1 de maig de 
2015, a l’expedient d’expropiació forçosa núm. 2014/7625. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 335/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el 
procediment de quantitat número 947/2015, instat pel senyor J.M.E.S. contra la 
Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats, presumptament, 
d’accident de treball. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 326/2016, de data 1 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Granollers, en el 
procediment de reconeixement de drets número 767/2015, instat pel senyor 
O.S.C.G. contra la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Celoni i 
Vallgorguina, en reclamació del reconeixement de la condició d’una relació 
laboral indefinida no fixa. 

 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

subrogació de socis d’una acció subvencionada, en el marc de la convocatòria 
201520145120006703, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament corresponent a l’exercici econòmic 2015. 

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

l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política del Consell 
d’Administració de l’Arc Llatí, en sessió celebrada, en data 23 de novembre de 
2015, a Jaén. 

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

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

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

modificació del punt 9.6 del manual d’ús dels sistemes d’informació i 
comunicació de la Diputació de Barcelona i aprovar el text refós del dit manual. 

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

resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Equips de 
digitalització i emmagatzematge”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 

fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, 
en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

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

fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica 
XALOC”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
14. Dictamen pel qual es 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 2016 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 

 
Servei de Teixit Productiu 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió dels ajuts 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 de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, per 

canvi de destí, l’increment en 36.500 € (trenta-sis mil cinc-cents euros), l’ajut 
atorgat a l’Ajuntament de Berga, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” per a l’actuació “Berga destinació turística”, Codi XGL 13/X/100389. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en resolució de l’expedient núm. 2015/9553. 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedient núm. 2015/9683. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’atorgament de subvencions en favor dels ajuntaments de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de fer front a les despeses 
de transport escolar en el marc de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
2016, per un import de 43.837,68 € (quaranta-tres mil vuit-cents trenta-set euros 
amb seixanta-vuit cèntims).  

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

l’ampliació del termini de resolució i la substitució d’un membre de l’òrgan 
col·legiat encarregat de la instrucció i proposta d’atorgament de les subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, en favor dels centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per un import de 8.170 € 
(vuit mil cent setanta euros). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Desenvolupament 
de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 

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

de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

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

rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 
23 de setembre de 2015 sobre la liquidació i tancament del fons de prestació 
"Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants", en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de 
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Governs Locals 2012-2015", en el sentit d’incloure la renúncia tàcita de 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar la 

concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de 
l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import de 10.729.920,97 € (deu 
milions set-cents vint-i-nou mil nou-cents vint euros amb noranta-set cèntims). 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’objecte d’impulsar actuacions conjuntes en matèria de consum i 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 11 de febrer de 2016.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 11 de febrer de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
Abans d’iniciar el tractament dels diferents punts de l’Ordre del Dia, la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. senyora Núria Parlón Gil (PSC-CP) manifesta la seva abstenció en 
relació amb tots el punts que requereixen votació. 
  
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de la 
representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum 
Ambiental.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa 
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès. 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. 
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 

 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 23/9/2015 (ref. AJG 417/15) es va designar el 
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum Ambiental resultant 
ara que l’entitat ha sol·licitat que es designi una persona suplent del titular. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- DESIGNAR la Sra. Immaculada Pruna Gonzalez com a representant 
suplent del titular designat anteriorment, Sr. Carles Segura Buixó, en el Patronat de la 
Fundació Fòrum Ambiental. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona resta de la següent 
manera: 
 

“Queda designat el vocal, titular i suplent, representant de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental, els quals poden tenir 
o no la condició de diputat/da, d’acord amb els articles 18.a i 20 dels seus Estatuts, 
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a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per 
a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec 
en nom de la Corporació. 
 
Les persones designades són: 
 
Titular:    Sr. Carles Segura Buixó. 
Suplent:  Sra. Immaculada Pruna González.” 

 
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Fòrum Ambiental i a les 
persones afectats per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”  

 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 331/2016, de data 1 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 389/2015-C, instat pel senyor 
R.M.M., contra el Decret de la Diputació, de data 7 de juliol de 2015, pel qual 
s’acordà desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 7 
d’octubre de 2014, mentre circulava amb un vehicle per la carretera BV-1310, a 
causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 389/2015-C, procediment abreujat, interposat pel senyor R.M.M. contra el Decret 
de data 7 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit 
ocorregut el dia 7 d’octubre de 2014, mentre circulava amb el vehicle marca XXX, 
matrícula XXX, per la carretera BV-1310, a l'altura del PK 0+500, a causa de la irrupció 
sobtada d’un porc senglar a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments 
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni 
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per 
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una 
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a 
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes; 
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei 
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de 
manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per 
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o 
entitats responsables. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la Corporació respectivament. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
Corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents; per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 389/2015-C, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6, interposat pel senyor R.M.M. contra el Decret de data 7 de juliol 
de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 7 
d’octubre de 2014, mentre circulava amb el vehicle marca XXX, matrícula XXX, per la 
carretera BV-1310, a l'altura del PK 0+500, a causa de la irrupció sobtada d’un porc 
senglar a la calçada. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
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designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 325/2016, de data 1 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 360/2015-2A, instat pel senyor 
A.C.C., contra la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat contra 
la resolució de la Diputació per la qual es va aprovar definitivament el Projecte 
constructiu “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre els p.q. 0,589 i 1,176 
a T.M. de Berga”, i del recurs de reposició i/o ampliació de l’anterior, interposat 
contra l’acte d’aixecament d’actes de prèvia ocupació de data 1 de maig de 2015, 
a l’expedient d’expropiació forçosa núm. 2014/7625.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant Decret judicial de 
data 16 de novembre de 2015, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui 
en el recurs contenciós administratiu número 360/2015-2A, procediment ordinari, 
interposat pel senyor A.C.C. contra la desestimació presumpta del recurs de reposició 
formulat contra la resolució que va aprovar definitivament el Projecte constructiu “Camí 
de vianants a la carretera BV-4242, entre els pks 0,589 i 1,176 al T.M. de Berga”, 
publicat al BOPB de 12 de febrer de 2015; i del recurs de reposició i/o ampliació de 
l'anterior, interposat contra l'acte d'aixecament d'actes de prèvia ocupació de data 1 de 
maig de 2015, a l'expedient d'expropiació núm. 2014/7625. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.  
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 360/2015-2A, procediment 
ordinari, interposat pel senyor A.C.C. contra la desestimació presumpta del recurs de 
reposició formulat contra la resolució que va aprovar definitivament el Projecte 
constructiu “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre els pks 0,589 i 1,176 al 
T.M. de Berga”, publicat al BOPB de 12 de febrer de 2015; i del recurs de reposició i/o 
ampliació de l'anterior, interposat contra l'acte d'aixecament d'actes de prèvia ocupació 
de data 1 de maig de 2015, a l'expedient d'expropiació núm. 2014/7625. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui esdevenir.” 
 
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Nosaltres voldríem més informació sobre 
aquest decret. 
  
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Els serà donada a través de Secretaria 
General.  
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 335/2016, de data 1 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el 
procediment de quantitat número 947/2015, instat pel senyor J.M.E.S. contra la 
Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats, presumptament, 
d’accident de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 1 de Barcelona mitjançant Decret judicial de data 30 de 
novembre de 2015, ha admès la demanda presentada pel senyor J.M.E.S. i ha citat la 
Diputació de Barcelona en els actes de conciliació i, si escau, de judici, en el 
procediment de quantitat núm. 947/2015, pels danys i perjudicis derivats, segons 
afirma, d’accident de treball. 
  
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
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s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 1 de Barcelona en el 
procediment de quantitat número 947/2015, instat pel senyor J.M.E.S. contra la 
Diputació de Barcelona, pels danys i perjudicis derivats, segons afirma, d’accident de 
treball. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 
6/1985 del poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la 
Corporació en el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: També voldríem informació sobre aquest 
decret. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula a la secretària general, senyora 
Mahillo, qui diu: Junto al decreto hay un informe jurídico que justifica la 
comparecencia. Además, es obligacion de la corporación local y de la Diputación 
comparecer en todos los recursos contencioso administrativos que se interpongan en 
defensa de sus intereses, ya que así lo exige la legislación vigente, para defender los 
derechos. Para ampliar información está el decreto y hay un informe elaborado por 
parte de los letrados de los Servicios Jurídicos, però no hay problema, Sr. Durán en 
facilitarle una mayor explicación. 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 326/2016, de data 1 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 1 de Granollers, en el 
procediment de reconeixement de drets número 767/2015, instat pel senyor 
O.S.C.G. contra la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Celoni i 
Vallgorguina, en reclamació del reconeixement de la condició d’una relació 
laboral indefinida no fixa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat Social número 1 de Granollers, mitjançant Decret judicial de data 21 de 
desembre de 2015, ha citat la Diputació de Barcelona juntament amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni i l’Ajuntament de Vallgorguina en els actes de conciliació i, si escau, de 
judici, en el procediment de reconeixement de dret núm. 767/2015, interposat pel 
senyor O.S.C.G., en reclamació de la condició de la relació laboral com a indefinida no 
fixa. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 1 de Granollers en el 
procediment de reconeixement de dret número 767/2015 instat pel senyor O.S.C.G. 
contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Ajuntament de 
Vallgorguina, en reclamació de la condició de la relació laboral com a indefinida no 
fixa. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 
6/1985 del poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la 
Corporació en el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
la subrogació de socis d’una acció subvencionada, en el marc de la 
convocatòria 201520145120006703, per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament corresponent a l’exercici econòmic 2015.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
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ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB 
en data 5 de desembre de 2014. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions 
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20152015512000654B).  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la 
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les 
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de 
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B 
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament) s’hauran d’entendre referides a les convocatòries 
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i 
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament) 
respectivament.  
 
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en 
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el projecte “Promoció de la indústria local 
a través de la cooperació en xarxa” de la Fundació Parc de Recerca UAB va rebre una 
subvenció per un import de TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT (38.628) 
EUR. El període d’execució d’aquesta activitat es troba comprès, d’acord amb el punt 
1 inclòs a l’apartat B de les Bases Generals comunes a les convocatòries, entre l’1 de 
gener de 2015 i el 30 de juny de 2016.  
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D’acord amb la Base 3.3 de les específiques per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament: 
 
 (...) 

 
les actuacions subvencionables hauran d’executar-se a través d’un partenariat 
format per actors públic-privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. 
Aquests partenariats hauran de comptar amb un mínim de quatre socis, entre els 
quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, al menys, un ens local territorial de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona, un agent empresarial de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona i un govern local o regional del país destinatari de l’acció. 

 
En data 19 de gener de 2016, la Fundació Parc de Recerca UAB ha presentat una 
sol·licitud de canvi de socis en el partenariat inicialment constituït, que ha estat 
complementada mitjançant una carta presentada en data 29 de gener de 2016. 
Concretament, el soci del país destinatari de l’acció, l’Ajuntament d’Erfoud, serà 
substituït per l’Ajuntament de Chefchaouen, arran la impossibilitat de l’entitat 
beneficiària de contactar amb el primer per implementar el projecte i donar-li 
continuïtat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Chefchaouen ha mostrat la seva 
predisposició a formar part del partenariat a través d’una carta de compromís de data 9 
de desembre de 2015, còpia de la qual s’acompanya a aquest acte.  
 
L’informe de data 2 de febrer de 2016 de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
gestora de la subvenció, considera que els canvis sol·licitats estan plenament 
justificats i respecten les condicions previstes a les bases reguladores generals i 
específiques relatives a aquesta subvenció. S’acompanya al present acte l’informe 
esmentat.    
  
En conseqüència, tenint en compte l’anterior, mitjançant aquest acte es proposa 
aprovar la subrogació de socis en l’actuació “Promoció de la indústria local a través de 
la cooperació en xarxa” de la Fundació Parc de Recerca UAB, subvencionada en el 
marc de la convocatòria 201520145120006703 per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), 
mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 de març de 2015 (BOPB de 
2 d’abril de 2015).  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), relatiu a 
les modificacions de la resolució de concessió. 
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
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D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord 666/14 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 27 de novembre de 2014, i publicades al BOPB de 
data 5 de desembre de 2014. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat setè I.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la subrogació de socis en l’actuació “Promoció de la indústria local 
a través de la cooperació en xarxa” de la Fundació Parc de Recerca UAB, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201520145120006703 per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2015), mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 
de març de 2015 (BOPB de 2 d’abril de 2015), de conformitat amb allò establert a la 
petició de l’entitat beneficiària, així com a l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament que s’acompanyen. El nou membre del partenariat passa a ser 
l’Ajuntament de Chefchaouen, com a govern local del país destinatari de l’acció. El 
membre sortint és l’Ajuntament d’Erfoud. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Parc de Recerca UAB.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política del Consell 
d’Administració de l’Arc Llatí, en sessió celebrada, en data 23 de novembre de 
2015, a Jaén.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“1. L’any 1999, l’aleshores Gabinet de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona va començar a treballar amb un conjunt d'administracions locals de segon 
nivell del Mediterrani Occidental (dels Estats d’Itàlia, França, Espanya i Portugal), sota 
la denominació de xarxa “Arc Llatí”, interessades a col·laborar d’una manera 
específica en àmbits comuns estretament lligats a les polítiques locals d’aquests 
països. 
 
El 20 de juny de 2002 es va constituir l’Associació Arc Llatí (en endavant Arc Llatí) i 
cinquanta-sis administracions d’aquest espai territorial varen aprovar els seus Estatuts, 
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aprovats prèviament per aquesta corporació en data de 30 de maig de 2002. La 
Diputació de Barcelona va ésser escollida per ostentar la Presidència de l’Arc Llatí.  
 
2.  En l’actualitat la Diputació de Barcelona desenvolupa les funcions de la Secretaria 
Permanent i la seva presidenta ostenta la representació de la tresoreria i membre del 
Consell d’Administració de l’Arc Llatí. A més, la Direcció de Relacions Internacionals 
coordina la participació de la Diputació de Barcelona en els treballs d’aquesta xarxa. 
 
3.  En data 23 de novembre de 2015, va tenir lloc la reunió del Consell d’Administració 
de l’associació a Jaén, en el sí del qual es va adoptar una Declaració Política centrada 
en la situació actual sobre la immigració i la crisi de refugiats en l'espai Mediterrani. 
 
Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Política té per a la Diputació de 
Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les competències de les 
diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos 
peculiars de la província, que els atribueixen els articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
 
I atès que aquesta Declaració Política del Consell d’Administració de l’Arc Llatí és un 
document de posicionament multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, 
per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols 
generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es 
proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document a la Junta de Govern segons 
la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis marcs o 
protocols generals a l’apartat setè I.4.b.1) del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Política del 
Consell d’Administració de l’Arc Llatí, adoptada a Jaén 23 de novembre de 2015, 
d’acord amb el text que es detalla a continuació: 

 
 

“DECLARACIÓ POLÍTICA DE L’ARC LLATÍ 
SOBRE LA IMMIGRACIÓ I LA CRISI DE REFUGIATS EN EL MEDITERRANI 

 
Consell d’Administració de Jaén 

23 de novembre de 2015 
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El Consell d'Administració de l'Arc Llatí, reunit a Jaén el 23 de novembre de 2015, ha centrat 
un dels seus debats en la situació actual sobre la immigració i la crisi de refugiats en l'espai 
Mediterrani. En aquest sentit s'ha aprovat la següent declaració política. 
 
Context 
 
Els fluxos migratoris que caracteritzen les riberes de la Mediterrània afecten des de fa anys 
al nostre territori. Un fenomen complex del qual no es poden ignorar els efectes en la nostra 
societat i que alhora requereix moltes i diferents respostes. 
 
D'una banda, la dramàtica situació de guerres que s'està vivint en molts dels països del sud 
de la conca mediterrània està generant una veritable emergència humanitària i un augment 
massiu d'immigrants que està arribant a Europa fugint dels conflictes, del terrorisme i de les 
dictadures. 
 
D'altra banda no es pot ignorar el fet que el mateix terrorisme, que alimenta els conflictes 
dels països mediterranis i africans, està arribant als nostres territoris, posant en perill la 
nostra ciutadania i comprometent greument la pau social dels nostres territoris. 
 
En aquest sentit l'Arc Llatí condemna els actes terroristes de París que atempta a la 
democràcia i als drets humans de l'Estat de dret. Un episodi no aïllat que no només afecta 
França sinó a tota la comunitat internacional que ha de mobilitzar-se per aconseguir la pau i 
resoldre les causes del terrorisme del qual tant els països del sud de la Mediterrània, com 
Europa són víctimes. 

*** 
Com mediterranis, els territoris de l'Arc Llatí, es troben en primera línia i alhora estan 
implicats en el procés migratori. En aquest sentit l'Arc Llatí considera que les migracions 
representen un veritable repte per als seus territoris i per al conjunt de la Unió Europea. Un 
fenomen al qual cal enfrontar-se amb una acció més profunda que s'articuli tenint en compte 
tots els nivells institucionals i que no es pot resoldre amb simples mesures de gestió de 
l'emergència en termes de política de seguretat en el curt termini, sinó que necessiten un 
resposta de més abast en el llarg termini. 
 
L'Associació dóna suport a la iniciativa de la UE de promoure una nova Agenda Europea de 
Migració (publicada el 13 maig 2015 per la CE) i la resolució del Parlament Europeu sobre la 
situació a la Mediterrània i la necessitat d'una millor coordinació a nivell Unió Europea sobre 
la migració (29 d'abril 2015). No obstant això l’Arc Llatí mostra la seva preocupació pels 
efectes que aquestes iniciatives estan tenint sobre el dret adquirit de la ciutadania europea 
en temes de lliure mobilitat entre els diferents països posant en qüestió l'espai Schengen. 
Alhora l’Arc Llatí apunta a la necessitat d'abordar les causes que provoquen aquesta crisi 
migratòria. En aquest sentit, la política exterior de la Unió Europea i dels Estats membres 
està cridada a comprometre de manera activa en la mediació per la pau a la Mediterrània. 
 
En aquesta línia l'Associació acull amb satisfacció les mesures aprovades pel Consell de la 
UE el 15 d'octubre 2015 en termes de millora i augment del finançament de fons existents, 
així com ajudar els països mediterranis a manejar la crisi de refugiats sirians. De la mateixa 
manera acull amb satisfacció el pla d'acció aprovat recentment a la Cimera de la Valetta l'11 
i 12 de novembre de 2015, en el qual s'ha reconegut la immigració com una responsabilitat 
compartida entre països d'origen, de trànsit i de destinació . Tot i això l'Associació mostra la 
seva preocupació davant la manca d'una perspectiva àmplia i sòlida de la política exterior 
europea que promogui els principis de pau, seguretat i defensa no només en el territori 
Europeu, sinó també més enllà de les seves fronteres i que a alhora sigui capaç de donar 
respostes i solucions concretes a la crisi humanitària que comporta la immigració. 
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Posicionament polític 
 
Davant d'aquesta situació l’ARC LLATÍ: 
 
 Demana una política exterior europea coordinada que abordi les causes profunda de la 

immigració: la crisi humanitària, política i militar que els països d'origen i de trànsit estan 
patint, augmentant els esforços de resolució de conflictes de lluita al terrorisme i de 
manteniments de pau a la Mediterrània. 

 
 Demana a les Institucions Europees que promoguin o reforcin els marcs de cooperació 

existents amb els països veïns de la UE, d'Orient proper i Àfrica en àmbits com la 
democràcia i l'Estat de Dret. 

 
 Demana una acció coordinada i eficaç de les Institucions Europees en la gestió del Fons 

d'Emergència per a l'Àfrica tenint en compte l'important paper jugat per les 
organitzacions no governamentals que en aquests països estan duent a terme accions 
concretes d'ajuda humanitària. 

 
 Demana a la Comissió Europea mesures específiques per crear rutes segures i legals 

cap a Europa per tal d'evitar noves pèrdues de vides humanes durant viatges perillosos. 
 
 Demana una major solidaritat i ajuda destinada a les regions mediterrànies per garantir 

una gestió eficaç de les situacions d'emergència destinada als països veïns de la UE. 
 
 Exigeix a les institucions de la Unió Europea i als Estats Membres que davant la situació 

de greu emergència s'adoptin amb caràcter urgent, les mesures legals, econòmiques, 
socials i polítiques que siguin necessàries per acollir els refugiats. 

 
 Insta els estats membres que compleixin de manera prioritària les seves obligacions en 

matèria d'asil i s'habilitin les mesures que permetin implementar amb rapidesa i eficàcia 
la decisió de reubicar tots els immigrants que van arribant. En aquest sentit l'Arc Llatí 
demana que tinguin una actitud més generosa en matèria de reubicació i reassentament 
i major agilitat a l'hora de tramitar les sol·licituds d'asil, així com demana que s'impliqui i 
s'associï més activament als ens locals en aquests processos de reubicació ja que 
disposen de la informació de primera mà sobre la seva capacitat d'acollida. 

 
 Insta a les institucions europees a una revisió de la política migratòria de la UE i per tant 

reitera que l'enfocament de la Unió en matèria de migració ha de ser solidari, sostenible 
a llarg termini, que respecti els drets humans i que al seu torn avorti totes les qüestions 
que afronten els ens locals en l'acollida i integració d'immigrants. 

 
 Demana a les institucions europees un increment dels esforços i recursos destinats a la 

integració tant social com econòmica dels immigrants. 
 
 Proposa a les institucions de la UE revisar el reglament de Dublín, on es tinguin en 

compte formes més sostenibles de distribució de la responsabilitat entre els Estats 
membres, respectant els drets fonamentals dels immigrants. 

 
 Insta a les institucions europees i els Estats membres a que s'incrementin els fons 

europeus i nacionals que puguin destinar-se als aspectes prioritaris de la política 
migratòria (Fons d'Asil, Migració i Integració, Instrument Europeu de Veïnatge, FEDER, 
FSE) i s'agilitzi la seva assignació. Al seu torn es demana que es faciliti l'accés directe a 
aquests fons als governs locals i regionals per tal de complir les seves obligacions en 
matèria de migració i integració. 
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 Demanen a la Comissió Europea i als Estats membres que accelerin el més ràpid 
possible el suport a les zones frontereres més afectades per part d'agències de la UE per 
al registre de refugiats. 

 
Rol i compromís dels governs locals 
 
Davant la crisi humanitària que s'està consumant a la Mediterrània, els governs locals són 
les entitats capaces de donar respostes operatives immediates a l'emergència. Alhora són 
els actors idonis per captar la mobilització de la societat civil, col·laborar amb ella i vehicular 
les seves iniciatives cap a solucions concretes en el curt termini per respondre a 
l'emergència i en el llarg termini per a la integració dels immigrants en el territori. 
 
En aquest sentit la resposta posada en marxa pels governs locals ha estat activa, en 
concret: 
 
- S'han organitzat en xarxes de governs locals i municipis mostrant la seva voluntat 

d'acollir els refugiats en els seus territoris; 
 
- Estan concentrant els seus esforços i posant a disposició els seus recursos en 

coordinació amb les autoritats regionals per preparar els seus territoris a l'acollida i 
integració dels refugiats; 

 
- Estan desenvolupant projectes d'acollida i d'inserció dels refugiats en col·laboració amb 

entitats del tercer sector i de la societat civil dels seus territoris. 
 
En aquesta mateixa línia els governs locals de l'Arc Llatí es comprometen a: 
 
 Seguir facilitant l'acollida i la integració dels immigrants a les ciutats i pobles del seu 

territori (creant aliances municipals i apostant per la idea de ciutat-refugi), així com seguir 
contribuint a la coordinació entre tots els agents (tant de la societat civil com de tots els 
nivells de govern) que intervenen en l'acollida de refugiats. 

 
 Treballar en estreta cooperació amb les institucions de la UE, els Estats Membres, els 

governs locals i regionals i amb la societat civil, les associacions d'immigrants i les 
comunitats locals per a l'eficàcia de les actuacions en matèria de gestió de migrants. 

 
 Mostrar la seva voluntat de promoure accions de cooperació descentralitzada en aquesta 

regió mediterrània en coordinació amb altres xarxes euromediterrànies i amb l'ARLEM. 
 
 Adherir-se a la campanya solidària "Tots som mediterranis" i anima a les seves entitats 

sòcies a que s'adhereixin a ella. 
 

 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l‘Associació Arc Llatí.” 
 
El senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Entenem que aquest acord polític hauria de 
ser visibilitzat d’alguna manera al Ple de la Diputació.  
 
Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte 
relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 
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lots, adjudicat per acord de la Junta de Govern, de data 23 de setembre de 2015, 
a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb la finalitat d’ampliar les 
tasques a realitzar pels vigilants i incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern 
en el Lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en 
sessió de data 23 de setembre de 2015, es van adjudicar els lots 1 i 6 de la 
contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 10 lots a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (CIF XXX), mitjançant 
procediment obert amb un criteri d’adjudicació, per un import biennal, pel que respecta 
concretament al Lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex) 
de: 
 
- Vigilàncies periòdiques: 383.685,75 €, IVA exclòs, més 80.574,01 € en concepte de 

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

fa un total de 13,92 €, IVA inclòs.  
 
En data 26 d’octubre de 2015 es va formalitzar el corresponent contracte, amb efectes 
d’1 de novembre de 2015 fins al 31 d’octubre de 2017.  
 
Atès que el cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat, amb el vist-i-plau del cap de 
Gabinet de Seguretat Corporativa de la Diputació de Barcelona, mitjançant informe de 
data 5 de febrer de 2016, sol·licita una modificació en el sentit d’ampliar les tasques a 
realitzar pels vigilants en el Palau Güell i annex, amb la conseqüent i necessària 
incorporació d’un vigilant més a l’horari d’hivern, i la justifica de la següent manera: 
 

“(...) La clàusula segona.1.lot 1) del plec de prescripcions tècniques del contracte fixa les 
prestacions dels serveis  per aquest lot consistents en: 
 
a) Servei d’1 vigilant de seguretat sense arma les 24 hores i 365 dies. 
 
b) Servei de dimarts a diumenge i dilluns festius, en el següent horari: 
 

o Horari d’hivern: 1 vigilant de seguretat sense arma de l’1 de novembre al 31 de març, 
de 10:00 h. a 17:30 h., horari continu. 

o Horari d’estiu: 2 vigilants de seguretat sense arma de l’1 d’abril al 31 d’octubre, de 
10:00 h. a 20:00 h. horari continu. 

 
o Dies de tancament i que no es realitzarà servei: tots els dilluns no festius; 25 i 26 de 

desembre; 1 de gener i la tercera setmana sencera de gener.  
 

o Obertura extraordinària: dia de portes obertes, dilluns 18 de maig de 2015 (dia dels 
museus).” 
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El Palau Güell, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, és un exemple de l’arquitectura 
domèstica en el context del modernisme. Va passar a ser propietat de la Diputació de 
Barcelona l’any 1945 per cessió de la Sra. Mercè Güell i López, filla d’Eusebi Güell i 
Bacigalupi. L’any 1984 va ser declarat patrimoni mundial per la UNESCO. 
 
El Palau Güell rep de mitjana 1.100 visitants al dia i és una de les atraccions turístiques de 
la ciutat de Barcelona. 
 
Els atemptats terroristes que va haver-hi a França durant el 2015, van activar el nivell 
d’amenaça terrorista per part de la Direcció General de la Policia de la Generalitat, essent el 
nivell d’activació ALT (en una gradació de 4 sobre 5). 
 
Aquest nivell suposa, l’establiment de mesures de vigilància i prevenció en aquells espais 
amb gran concentració de persones, infraestructures crítiques i estratègiques, instal·lacions 
de transports terrestres, marítims i aeris, així com a determinats edificis.  
 
Tot mantenint les mesures d’autoprotecció personal en les tasques de vigilància i 
d’identificació de persones, controls d’accessos a edificis, especialment si aquests 
corresponen a edificis oficials, punts de control de viatgers i seus de mitjans de 
comunicació. 
 
Degut a tot l’exposat, des del Gabinet de Seguretat Corporativa es va adquirir una 
nova màquina de Raig X i un arc metàl·lic per tal d’incrementar la seguretat en el 
Palau Güell. Aquestes màquines han de ser supervisades per un vigilant de seguretat, 
tal i com regula la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.  
 
Tant la nova màquina de Raig X com l’arc metàl·lic s’han subministrat al Palau Güell durant 
el mes de gener de 2016.  
 
Com a conseqüència de l’anterior s’ha de modificar el contracte en els sentit d’ampliar les 
tasques a realitzar pels vigilants amb la conseqüent i necessària incorporació d’un vigilant 
més al Palau Güell a l’horari d’hivern.  
 
La prestació del servei prevista a la clàusula segona.1.lot 1) del plec de prescripcions 
tècniques del contracte amb la modificació que es proposa restarà com s’indica: 
 
......../.... 
 
“a) Servei d’1 vigilant de seguretat sense arma les 24 hores i 365 dies. 
 
b) Servei de dimarts a diumenge i dilluns festius, en el següent horari: 
 

o Horari d’hivern: 2 vigilants de seguretat sense arma de l’1 de novembre al 31 de març, 
de 10:00 h. a 17:30 h., horari continu. 

o Horari d’estiu: 2 vigilants de seguretat sense arma de l’1 d’abril al 31 d’octubre, de 
10:00 h. a 20:00 h. horari continu. 

 
o Dies de tancament i que no es realitzarà servei: tots els dilluns no festius; 25 i 26 de 

desembre; 1 de gener i la tercera setmana sencera de gener.  
 

o Obertura extraordinària: dia de portes obertes, dia dels museus”. 
 
Les noves tasques a realitzar pels vigilants consistiran en “inspeccionar la paqueteria i 
equipatge de visitants mitjançant equip de raig X i arc detector de metalls”. 
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La justificació legal i l’import de les modificacions es la que s’estableix a continuació:  
 

a) En relació a la incorporació d’un nou vigilant.  
 
La clàusula 1.20) del plec de clàusules administratives particulars regula la modificació del 
contracte. Aquesta clàusula disposa el següent:  
 
“El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 
legal. 
 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es requereixi variar 
l’horari de la vigilància en els recintes i edificis objecte del contracte i comporti incrementar o 
reduir el nombre d’hores de prestació del servei .  
 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a reduir o ampliar, pel preu hora 
de prestació del servei de la vigilància periòdica. 
 
El preu hora de prestació del servei de la vigilància periòdica es calcularà dividint el preu 
d’adjudicació del contracte corresponent a la part fixa pel nombre d’hores de prestació del 
servei previstos a la clàusula segona, apartat 1 del Plec de Prescripcions Tècniques 
 
Com a conseqüència de l’anterior es podrà incrementar o minorar el contracte en un màxim 
del 20% del pressupost màxim de licitació previst per a la vigència inicial IVA exclòs. 
 
Els canvis d’horari en la prestació del servei, sempre i quan no comporti increment o 
reducció d’hores, no es tramitaran com modificacions contractuals.” 
 
El preu hora, resultant de dividir l’import de 383.685,75 € Iva exclòs ofertat per Protección de 
Patrimonios, SA per a les vigilàncies periòdiques entre les 26.775 hores previstes en  la 
clàusula segona.1.lot 1) del plec de prescripcions tècniques, és de 14,33 €, IVA exclòs, més 
3,01 €, en concepte de 21% d’IVA.  
 
Les hores d’ampliació del contracte per atendre el funcionament dels nous equips de 
radioscòpia és de 1.065 hores per al període del 16 de març del 2016 al 31 d’octubre de 
2017. 
 
Aquesta modificació comporta un increment de quinze mil dos-cents seixanta-un euros amb 
quaranta-cinc cèntims (15.261,45 €), IVA exclòs, més tres mil dos-cents quatre euros amb 
noranta cèntims (3.204,90 €), en concepte de 21% d’IVA. Aquest import és inferior al 20% 
del pressupost màxim de licitació previst per la vigència inicial, IVA exclòs. 
 

b) Per a la realització de les tasques d’inspecció de paqueteria i equipatge de 
visitants i arc detector de metalls no previstes en el contracte.  

 
L’article 107 del TRLCSP regula les modificacions no previstes en la licitació. En el seu 
apartat 1.e estableix:  
 

“1.Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es 
podran efectuar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les 
circumstàncies següents:  
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e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del 
contracte.  

 
El límit d’aquesta modificació és la que estableix el punt segon de l’article 107:  
 

2. La modificació del contracte acordada d’acord amb el que preveu este article no 
podrà alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació, i s’haurà de limitar 
a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa 
objectiva que la faci necessària.” 

 
L’apartat 3.d de l’article 107 disposa que  
 

“ 3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén que s’alteren les condicions 
essencials de licitació i adjudicació del contracte en els casos següents: 
 
d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 
10 per cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions 
successives, el conjunt de modificacions no pot superar aquest límit.” 

 
La realització de la nova tasca comporta el pagament als vigilants d’un plus de radioscòpia 
valorat en 0,25 €/hora. Aquest import es desglossa de la manera següent:  
 

- 0,17 €/hora, segons el que estableix l’article 69, apartat f), del “Convenio colectivo 
estatal para las empreses de seguridad para el periodo 2015-2016”, publicat en el 
BOE número 224 de 18 de setembre de 2015.  

- 0,06 €/hora de costos de la cotització de la seguretat social 
- 0,02 €/hora de benefici empresarial.  

 
L’increment que correspon aplicar és de 0,25 €/hora, IVA exclòs, més 0,05 € en concepte de 
21% d’IVA.  
 
Les hores que s’incrementa és de 4765 hores, per al període de 16 de març de 2016 a 31 
d’octubre de 2017.  
 
El cost total és de mil cent noranta-un euros amb vint-i-sis cèntims (1.191,26 €), IVA exclòs, 
més dos-cents cinquanta euros amb setze cèntims (250,16 €) en concepte de 21% d’IVA. 
En aquest cas no supera el 10% del preu d’adjudicació del contracte que és de 38.368,57 €, 
IVA exclòs. (...)”  

                                                                                                                                .../... ” 
 
Atès que el legal representant de l’empresa contractista ha donat la seva conformitat a 
la modificació proposada, segons consta a l’escrit de data 3 de febrer de 2016. 
 
Atès que, tal com consta a l’informe del cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat, 
amb el vist-i-plau del cap de Gabinet de Seguretat Corporativa de la Diputació de 
Barcelona parcialment transcrit abans, s’han d’ampliar les tasques d’inspecció de 
paqueteria i equipatge de visitants i arc detector de metalls, a realitzar pels vigilants en 
el Palau Güell i annex, amb la conseqüent  i necessària incorporació d’un vigilant més 
a l’horari d’hivern, amb el següent increment de despesa:  
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Causa modificació Base IVA 21% TOTAL 
Increment hores 
per un nou vigilant 

15.261,45 € 3.204,90 € 18.466,35 € 

Prestació de noves 
tasques  

1.191,26 € 250,16 € 1.441,42 € 

TOTAL 16.425,71 € 3.455,06 € 19.907,77 € 
 
Atès que, així mateix, s’indica que l’import total de l’increment, de 19.907,77 € (IVA 
inclòs), s’haurà d’aplicar segons la següent manera: 
    
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2016     9.689,26 € 10030 33310 22701 
2017     10.218,51 € 10030 333 227 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del TRLRHL, amb la condició suspensiva 
que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 
 
Atès que la modificació proposada relativa la incorporació d’un nou vigilant en el Palau 
Güell i annex es troba dins dels supòsits previstos a la clàusula 1.20 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació (PCAP) i que l’import 
corresponent no supera el màxim fixat a aquests efectes.   
 
Atès, així mateix, que la modificació proposada d’ampliació de les tasques a realitzar 
pels vigilants del Palau Güell i annex no es troba prevista en el PCAP però es tracta 
d’un dels supòsits legals contemplats en l’article 107.1 lletra e) del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre (TRLCSP), i que respecte el límit fixat a aquest efecte en l’apartat 3 de 
l’article 107 TRLCSP, tal i com resta justificat en l’informe del cap de la Unitat 
d’Operatives de Seguretat, amb el vist-i-plau del cap de Gabinet de Seguretat 
Corporativa de la Diputació de Barcelona de data 5 de febrer de 2016.  
 
Atès que, en haver donat el legal representant de l‘empresa contractista la seva 
conformitat a la modificació proposada, es dóna per realitzat el tràmit d’audiència 
establert a l’article 211.1 del TRLCSP. 
 
Atès que, de conformitat amb l’establert a l’article 99.3 del  TRLCSP, s’escau ampliar la 
garantia definitiva en la quantitat de 821,29 €, resultat d’aplicar el 5% sobre 16.425,71€ 
que és l’import de la modificació, IVA exclòs. 
 
Atès que d’acord amb l’article 219 del TRLCSP, en relació amb el 156 del mateix text, 
les modificacions dels contractes s’han de formalitzar en document administratiu. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1.c) de 
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes de 16 de març de 2016, el contracte formalitzat amb 
l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA (CIF XXX) en data 26 d’octubre de 
2015, relatiu a la contractació del Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 10 lots (LOT 1: Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), a 
petició del cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat, amb el vist-i-plau del cap de 
Gabinet de Seguretat Corporativa de la Diputació de Barcelona per informe de data 5 
de febrer de 2016, amb la conformitat del legal representant de l’empresa contractista, 
mitjançant escrit de data 3 de febrer d’enguany, en el sentit de: 
 
a) ampliar en la clàusula segona.1.lot 1) del Plec de Prescripcions Tècniques del 
contracte la nova tasca d’inspeccionar la paqueteria i equipatge de visitants i arc 
detector de metalls, a realitzar pels vigilants en el Palau Güell i annex, d’acord amb 
l’article 107.1 lletra e) del TRLCSP, el que suposa un increment en el preu del 
contracte de 1.191,26 €, més 250,16 € en concepte de 21% d’IVA.  
 
b) incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern, d’acord amb la clàusula 1.20) del 
PCAP i la clàusula segona.1 lot 1), el que suposa un increment en el preu del 
contracte de 15.261,45 €, més 3.204,90 € en concepte de 21% d’IVA.  
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR comptablement l’import derivat de la modificació de 
referència, de 19.907,77 € (21% d’IVA inclòs), segons el detall següent: 
 
-   9.689,26 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/10030/33310/22701 de 2016 
- 10.218,51 € (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/10030/333/227de 2017, 
 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del TRLRHL, amb la condició suspensiva 
que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 
 
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’empresa contractista per tal que en el 
termini de quinze dies naturals, i abans de la formalització del contracte, constitueixi a 
la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de 821,29 €, en concepte d’ampliació de 
la garantia definitiva del contracte que l’esmentada empresa va constituir en data 9 de 
juliol de 2015, per tal de respondre de les obligacions que li corresponen, d’acord amb 
l’article 99.3 del TRLCSP. 
 
Quart.- COMUNICAR a l’empresa contractista que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, ha de 
concórrer a formalitzar el corresponent contracte, d’acord amb els articles 156 i 219 del 
TRLCSP.  
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Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa PROTECCIÓN DE 
PATRIMONIOS, SA, amb domicili a XXX (XXX), XXX (XXX), per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
10- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
la modificació del punt 9.6 del manual d’ús dels sistemes d’informació i 
comunicació de la Diputació de Barcelona i aprovar el text refós del dit manual.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Els Sistemes d’Informació (SI) tenen en les tecnologies associades (conegudes amb 
el nom de les TIC) un instrument fonamental d’eficiència i eficàcia. Les TIC agrupen 
tots aquells elements i tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de la 
informació: la informàtica, Internet i les telecomunicacions i són, per tant, un instrument 
indispensable per al bon funcionament de l’Administració pública. 
 
Per aquest fet, a la Diputació de Barcelona, les TIC tenen un elevat grau d’integració al 
lloc de treball, essent un element indispensable per al normal desenvolupament de les 
activitats diàries.  
 
La Junta de Govern en data 27 de novembre de 2014 aprovà el manual d’ús dels 
sistemes d’informació i comunicació de la Diputació de Barcelona. El document 
incorpora nous aspectes relacionats amb el lloc de treball que fan referència a l’accés i 
ús de les xarxes socials, xats i fòrums, l’ús dels certificats digitals i de la signatura als 
documents i correu electrònic, i l’ús dels dispositius mòbils. D’altra banda, s’amplien 
les regles d’ús que s’han d’observar per a l’adequada utilització de l’accés a Internet, 
l’accés a la informació, i l’ús del correu electrònic. Finalment, es descriuen les eines i 
els mitjans de control que la Diputació de Barcelona disposa per a una correcte gestió 
de la infraestructura tecnològica corporativa. 
 
El document regula, també, l’ús de les TIC per part del personal extern de 
l’Administració, bé sigui directament amb els recursos facilitats per la Corporació, o bé 
amb recursos propis, per tal de garantir la protecció de la informació i evitar forats de 
seguretat. 
 
Aquests manual conté, doncs, les normes d’ús que ha d'observar tota persona usuària 
dels sistemes d'informació i comunicació de la Diputació de Barcelona. L’acompliment 
d’aquesta normativa és imprescindible per garantir el bon funcionament de les xarxes 
informàtiques i de telecomunicacions de la Corporació. 
 
El Manual va ser tractat en el sí de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en les sessions de data 9 de juliol i 17 d'octubre de 2014, per tal que la 
representació sindical pugues fer les aportacions que considerés adients amb caràcter 
previ a l'aprovació del text. 
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En data 1 de setembre de 2015 l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va emetre 
un Dictamen sobre l’adequació del Manual d’ús d’una administració pública a la 
normativa de protecció de dades, arrel d’un escrit emès per un sindicat, en el qual se 
sol·licitava a l’Autoritat  l’emissió d’un dictamen sobre aquesta matèria. Aquest 
Dictamen desenvolupa set punts, en els quals l’Autoritat va fent les seves 
consideracions respecte l’adequació del Manual a la normativa de protecció de dades, 
no havent-n’hi cap contraria a l’esmentada normativa. Així, a les conclusions, 
estableix: 
 

“Les previsions de control contingudes en el Manual d’ús dels sistemes d’informació i 
comunicació de la corporació objecte de consulta poden comportar el tractament de dades 
de caràcter personal i, en conseqüència, es troben sotmeses a la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Analitzades, des del punt de vista de la protecció de dades, les previsions del Manual d’ús 
esmentat a que és fa referència en la consulta, no es consideren contràries a la normativa 
de protecció de dades personals, en els termes exposats en aquest dictamen”. 

 
A banda de les diverses consideracions esmentades, i referint-se al punt 9.6, el 
Dictamen de l’APDCat recull la recomanació que caldria eliminar la previsió 
d’enregistrar “com a mínim” la informació esmentada o, si s’escau, detallar quina altra 
informació seria enregistrada amb la finalitat indicada, als efectes de poder establir si 
el seu tractament s’adequaria al principi de qualitat de dades, citat, establint el 
següent: 
 

“En el present cas, l’administració estableix, en l’esmentat article 9.6 que recollirà, com a 
mínim, la informació sobre els accessos a Internet relativa a les adreces de les pàgines 
visitades ( no el seu contingut), la data i hora de l’accés, als fitxers descarregats i a l’usuari i 
lloc des d’on s’ha fet la connexió. 
 
En la mesura que la finalitat perseguida sigui garantir la seguretat dels seus sistemes 
d’informació, atès que aquesta es podria veure compromesa per la utilització d’Internet, i 
corregir determinades situacions, així com, si escau, exigir responsabilitats, la informació 
detallada en aquest article del Manual d’ús podria resultar la necessària per al compliment 
de tal finalitat. 
 
Ara bé, sent així, caldria eliminar la previsió d’enregistrar “com a mínim” la informació 
esmentada o, si escau, detallar quina altra informació seria enregistrada amb la finalitat 
indicada, als efectes de poder establir si el seu tractament s’adequaria al principi de qualitat 
de dades, citat.” 

 
Es per això que és oportú modificar el punt 9.6 del Manual d’ús, el qual quedarà 
redactat en el sentit següent (s’eliminarà l’expressió “com a mínim, del redactat): 
 
9.6 La Diputació de Barcelona registrarà, en els termes establerts en el Reial decret 
3/2010, de 8 de gener, que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 
l’Administració electrònica i normativa concordant, els accessos, incloent-hi la següent 
informació: les adreces de les pàgines visitades, data i hora, fitxers descarregats i 
l’usuari i lloc des d’on s’ha fet la connexió. 
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Vist l’apartat setè I 1.4.f) del Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona núm 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents:   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar  la modificació del punt 9.6 del manual d’ús dels sistemes 
d’informació i comunicació de  la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

La Diputació de Barcelona registrarà, en els termes establerts en el Reial decret 3/2010, de 
8 de gener, que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració 
electrònica i normativa concordant, els accessos, incloent-hi, la següent informació: les 
adreces de les pàgines visitades, data i hora, fitxers descarregats i l’usuari i lloc des d’on 
s’ha fet la connexió. 

 
Segon.- Aprovar el text refós del manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“MANUAL D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
 
Les tecnologies i sistemes d’informació són un instrument indispensable per al bon 
funcionament de l’Administració pública. Així, la utilització, implantació i ús de les TIC 
(tecnologies de la informació i les comunicacions) són elements d’eficiència, eficàcia i una 
obligació imposada normativament; aquestes tecnologies, a més, estan sotmeses a una 
evolució constant. 

 

El protagonisme de les TIC obliga a regular-ne l’ús; aquestes normes d’ús afectaran a totes 
les persones que hagin d’accedir als sistemes d’informació i xarxes de comunicacions que 
siguin propietat o estiguin sota la supervisió de la Diputació de Barcelona i tenen com 
objectiu facilitar la informació necessària per poder usar-los de forma adequada. 

 

L’ús d’aquests sistemes a la Diputació de Barcelona és l’adequat, nogensmenys la 
normativa vigent en matèria de seguretat  (Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i Reial 
Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en 
l’àmbit de l’Administració Electrònica) i de protecció de dades (Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal) obliga a la redacció i 
difusió d’un manual d’aquestes característiques. Per aquest motiu la Diputació de Barcelona 
regula i difon dites normes d’ús per mitjà d’aquest manual. 
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1. Objecte i Finalitat 

 
1.1 Objecte: 
a) Establir els criteris generals i les normes d’ús que s’han d’observar per a l’adequada 

utilització de les TIC que la Diputació de Barcelona, com a titular i/o proveïdor, posa a 
disposició del personal que hi presta serveis, independentment de la relació jurídica que 
el vinculi a la corporació.       

b) Garantir l’ús correcte de les eines de treball i la infraestructura tecnològica. 
 
1.2 Finalitat: 
a) Protegir la informació de la Diputació de Barcelona a la qual s’accedeix a través 

d’aquestes eines. 
b) Garantir el bon funcionament de l’equipament informàtic i la gestió eficient de la 

infraestructura informàtica i de comunicació. 
c) Assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i 

protecció de dades de caràcter personal: Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
desembre, de protecció de dades de caràcter persona. 

d) Desenvolupar i aplicar la legislació vigent en seguretat dins l’àmbit de l’Administració 
electrònica: Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
de Seguretat i Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat.   

 
2. Àmbit d’aplicació 

 
Aquestes normes s’aplicaran a totes les persones que hagin d'accedir als sistemes 
d'informació i xarxes de comunicació que siguin propietat o estiguin sota la supervisió de la 
Diputació de Barcelona; a aquest efecte, tindran la condició d'usuaris. 
 
Així, doncs, tota persona usuària que, amb independència de la seva vinculació, tingui 
accés a les TIC de la Diputació de Barcelona i dels organismes i ens connectats a la xarxa 
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corporativa, pel sol fet d'utilitzar-les, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, accepta 
aquest MANUAL D'ÚS i està obligat a complir-ne les prescripcions. 
 
3. Ens responsable, control i seguiment  

 
La Diputació de Barcelona està facultada per realitzar les tasques de control i seguiment 
que siguin necessàries en les infraestructures comunes i en les estacions de treball 
assignades als usuaris en l’àmbit d’aplicació, a efectes de comprovar i verificar que l’ús de 
les TIC s’ajusta a allò que estableix el present manual. 
 
4. Ús de les TIC en general 

 
Els diferents elements que configuren les TIC tenen la consideració d’eines de treball que la 
Diputació de Barcelona posa a disposició dels usuaris a fi d’utilitzar-les exclusivament per al 
desenvolupament de les tasques i funcions encomanades, en la forma i condicions que es 
preveuen en aquest manual.  
 
Quan les TIC deixin de ser necessàries amb motiu d’una modificació de les tasques i 
funcions encomanades o com a conseqüència de la finalització de la relació de serveis de 
l’usuari amb la Diputació, aquest haurà de retornar els recursos físics i electrònics que hagi 
emprat i no podrà revelar cap informació a què hagi tingut accés.  
 
5. Ús del lloc de treball i maquinari 

 
1. Tots els usuaris estan obligats a respectar les mesures tècniques i organitzatives que la 

corporació adopti per garantir la seguretat de les dades i de la informació, sigui quina 
sigui la seva forma o suport, així com la dels locals, equips i sistemes destinats al seu 
tractament.        

2. La Diputació de Barcelona és qui posa a disposició dels usuaris els mitjans i 
equipaments per al compliment de les seves obligacions laborals. Per tant, aquests 
equipaments no estan destinats a l'ús personal o extra professional. 

3. Tota la informació que es fa servir en l’àmbit de treball, inclosa la que té format digital, és 
propietat de la corporació i, per tant, té caràcter confidencial i professional i no se’n pot 
fer un ús privat. 

4. La informació s’ha d’emmagatzemar en els dispositius de xarxa. Si això no és possible i 
s’utilitzen les unitats locals, l’usuari haurà de garantir-ne l’adequada confidencialitat i 
integritat. En conseqüència, es responsabilitzarà de disposar de les còpies de seguretat 
corresponents i garantir-ne la gestió correcta. 

5. L’usuari no ha d’abandonar el lloc de treball sense sortir de les sessions en què s’hagi 
identificat mitjançant la contrasenya. Si es preveu una absència prolongada o l’ordinador 
es troba en un lloc fàcilment accessible per tercers, cal activar el bloqueig temporal o 
apagar l’ordinador. 

6. Està expressament prohibit manipular els equips i els programes; és a dir, la instal·lació i 
la configuració física (les màquines i els aparells) i la lògica (els programes). Només els 
especialistes informàtics de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
estan autoritzats a fer canvis d'ubicació física dels equips informàtics i de 
telecomunicacions. 

7. Les aplicacions informàtiques estan protegides per la propietat intel·lectual; així, doncs, 
en queda expressament prohibit l’ús, reproducció, modificació, transformació o cessió 
sense l’autorització deguda. 

8. Cal garantir sempre que qualsevol dispositiu que s’introdueixi a l’ordinador estigui  lliure 
d’elements nocius o malintencionats (virus, etc.). 
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9. S’ha d’evitar deixar menjar, begudes o qualsevol altre element que pugui ocasionar algun 
dany, a prop de l'ordinador. Cal mantenir en bones condicions les pantalles, teclats i 
altres elements que conformen el vostre lloc de treball.  

10. No es poden endollar dispositius no informàtics a la mateixa presa de corrent elèctric de 
l'ordinador: calefactors, ventiladors, calculadores, carregadors de mòbil, etc. 
 

6. Ús, configuració i instal·lació del programari 
 

1. A la Diputació de Barcelona només s’utilitza programari en condicions adequades de 
legalitat, actualització i compatibilitat. 

2. Els equips tenen instal·lat el programari d’ús més habitual. Si, malgrat això, es 
necessiten altres productes homologats d’ús específic que no estiguin incorporats a 
l'ordinador, s’hauran de demanar utilitzant el formulari de sol·licitud corresponent, que es 
troba a la Intradiba. 

3. S’ha de fer servir exclusivament el programari homologat, és a dir, el programari oficial 
que la Diputació posa a disposició del personal en les versions que garanteixen la 
compatibilitat de tots els equips connectats en xarxa. 

4. No es pot instal·lar ni utilitzar cap programari, en particular aquell que no estigui 
homologat. Qualsevol programari no homologat que s'instal·li en un equip de la 
corporació és susceptible de ser esborrat i retirat des de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, ja que són una font molt perillosa de software 
maliciós, virus i altres.   

5. No s’ha de manipular la configuració del programari instal·lat a les estacions de treball. 
La configuració dels programes, que es guarda a cada estació de treball, es pot 
actualitzar de forma massiva i automàtica des de la Direcció de Serveis i Sistemes 
Corporatius, per la qual cosa convé no modificar-la.  
 

7. Credencials d’accés a la informació i contrasenyes 
 

1. Per al control d’accés al sistema informàtic corporatiu, la Diputació de Barcelona utilitza 
un mecanisme d’identificació inequívoca i personalitzada basat en l’ús de contrasenyes. 

2. La contrasenya no ha de ser fàcil de deduir, amb números o lletres seqüencials, data de 
naixement, inicials de nom, etc., però ha de ser fàcil de recordar. S'han d'utilitzar claus no 
gaire curtes (entre 6 o 8 caràcters) i que continguin números i lletres.  

3. Si un usuari sospita que el seu accés autoritzat (identificador d’usuari i contrasenya) 
l’està  utilitzant una tercera persona, haurà de canviar immediatament de contrasenya i 
notificar la incidència. 

4. L’usuari haurà de garantir la privacitat de les seves claus d’accés o contrasenyes i serà 
responsable de tota l’activitat relacionada amb l’ús del seu accés personal autoritzat. 

5. No és admissible la utilització de contrasenyes diferents de les pròpies, encara que es 
disposi de l’autorització del propietari. 

6. Cal assegurar-se que les contrasenyes no quedin visibles a la pantalla, la impressora o  
la taula de treball.  

7.  L'usuari haurà de canviar la contrasenya quan la hi comuniquin per primer cop i sempre 
després d'una "restauració". 
 

8. Accés a la informació 
 

1. S'han de respectar  totes aquelles mesures de seguretat en l’accés, ús i tractament de la 
informació que adopti la Diputació de Barcelona per tal de garantir la confidencialitat i la 
integritat de la informació. S’accedirà a la informació sempre mitjançant els procediments 
tècnics establerts a aquest efecte. 

2. Els servidors corporatius garanteixen la recuperació de les dades en cas de mal 
funcionament dels sistemes. També permeten garantir la recuperació i el restabliment de 
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serveis. En cap cas s’han d’utilitzar per a la gestió corporativa de la informació, els discos 
locals de les estacions de treball, discos extraïbles o equips portàtils (veg. 14. Ús dels 
dispositius mòbils) sense les mesures de protecció adients que garanteixin la seguretat 
de la informació.  

3. Ningú pot realitzar còpies, transmissions, comunicacions ni cessions de la informació 
dipositada en els sistemes informàtics que no estiguin inclosos en els procediments 
establerts i en l’exercici de les funcions que li hagin estat encomanades, o bé 
explícitament autoritzades  
 

9. Accés a Internet 
 
1. L’accés a Internet només s’autoritza a l’usuari si les tasques del lloc de treball o les 

funcions encomanades ho requereixen. En aquest sentit, per defecte un nou usuari no 
disposa d’aquest accés.  

2. Les connexions a Internet que es produeixin mitjançant la xarxa corporativa tindran una 
finalitat professional. En aquest sentit, l’usuari autoritzat utilitzarà aquestes connexions 
exclusivament per a l’exercici de les tasques i activitats que corresponen a les funcions 
del seu lloc de treball o les que tingui encomanades.   

3. No s’accedirà, en cap cas, a adreces d’Internet que tinguin un contingut ofensiu o que 
atemptin contra la dignitat humana. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de 
restringir l’accés a determinats servidors de continguts a Internet. 

4. La Diputació de Barcelona regularà i controlarà els accessos a Internet, d’acord amb la 
legislació vigent. Es podrà limitar-ne el seu ús per motius de seguretat o de rendiment de 
la xarxa. 

5. Resten expressament prohibits tant la participació en xats o fòrums com l’ús de sistemes 
de comunicació que requereixin la instal·lació prèvia d'un programa que presti el servei 
de missatgeria instantània, que no estiguin directament relacionats amb el 
desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, així com la divulgació 
d’opinions no relacionades amb les tasques per a les quals s’autoritza l’ús. 

6. La Diputació de Barcelona registrarà, en els termes establerts en el Reial decret 3/2010, 
de 8 de gener, que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració 
electrònica i normativa concordant, els accessos, incloent-hi, la següent informació: les 
adreces de les pàgines visitades, data i hora, fitxers descarregats i l’usuari i lloc des d’on 
s’ha fet la connexió. 

7. Queda expressament prohibida la instal·lació de sistemes de gestió de trànsit amb 
Internet (proxys) pels propis usuaris. 
 

10. Accés i ús de les xarxes socials, xats i fòrums d’opinió en nom de la Diputació de 
Barcelona 

 
1. Des del punt de vista de la Seguretat de la Informació, I'accés a les xarxes socials, xats i 

fòrums d’opinió mitjançant les estacions de treball corporatives representa diversos 
riscos, entre els quals destaquen:  
 

- Fuita de dades: normalment els usuaris de les xarxes socials comparteixen més 
informació de la necessària, ja sigui voluntàriament o involuntària.  

- Furt d'informació: les xarxes socials contenen una gran quantitat d'informació que està 
disponible lliurement per a milions de persones.  

- Implicacions legals: és necessari ser conscient de les implicacions que pot tenir per a la 
corporació la informació publicada pels seus empleats a les xarxes socials.  

- Malware: diverses aplicacions de les xarxes socials són el punt d'entrada de diferents 
tipus de malware (en especial amb el fi de robar informació confidencial).  
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- Enginyeria social: els usuaris de les xarxes socials són altament propensos a atacs 
d'enginyeria social, especialment aquells que ocupen IIocs de determinada 
responsabilitat.  

 
2. Bones pràctiques a I'hora d'utilitzar les xarxes socials, xats i fòrums d’opinió:  

 
1. L’accés sense autorització explícita del comandament immediat implica l’assumpció de 

responsabilitat personal de l’usuari en relació amb les informacions, opinions i continguts 
publicats. 

2. Cal ser prudents i tenir cura de la informació que es publica. Cal limitar la informació que 
es proporciona.   

3. Si no s’ha iniciat el contacte i no se sap amb seguretat qui és l’interlocutor, no s’ha de 
proporcionar informació sensible sobre un mateix ni sobre el lloc que s’ocupa ni sobre la 
Diputació de Barcelona.  

4. No s’ha de publicar informació que estigui adreçada únicament a determinats destinataris 
o que no es donaria personalment. Cal recordar que Internet és d'accés públic.   

5. No s’han d’utilitzar contrasenyes que puguin ser endevinades fàcilment.  
6. No es pot publicar cap informació que pugui posar en entredit el prestigi de la corporació:  
- Cal recordar que es representa la Diputació de Barcelona.  
- No es pot divulgar mai informació confidencial, ja que constitueix una violació del deure 

de confidencialitat i secret.  
- Cal tractar els comandaments, els altres empleats i els ciutadans amb atenció i respecte  

i ajustar l’actuació als principis de lleialtat i bona fe amb la Diputació de Barcelona sense  
ocasionar un deteriorament del seu prestigi.   

- No es poden difondre insinuacions insidioses de l’entorn laboral. 
- Cal tractar amb consideració i respecte els usuaris directes dels serveis i els ens als 

quals es dóna suport.  
- No es poden publicar vídeos ni imatges de persones o situacions del lloc de treball no 

relacionats amb la feina i sense el seu consentiment.  
 
11. Ús del correu electrònic 
 
S’ha d’utilitzar el correu electrònic de forma digna i responsable. L'ús del correu electrònic 
representa l’usuari personalment i l’identifica com a empleat de la Diputació de Barcelona, 
per la qual cosa, per a les comunicacions relacionades amb l’exercici de les funcions 
assignades s’han d’emprar les adreces de correu amb dominis corporatius que es posen a 
disposició dels empleats.  
 
Cal controlar els documents que s’hi annexen; si contenen informació especialment 
protegida o confidencial, les dades hauran d’anar xifrades o bé caldrà utilitzar qualsevol altre 
mecanisme que permeti que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers. 
 
Així mateix, respecte als annexos amb missatges de correu electrònic que continguin dades 
de caràcter personal, serà necessari complir amb les mesures de seguretat i procediments 
del Document de Seguretat relatives a la gestió de suports amb dades de caràcter personal. 
En cas de dubte sobre els mecanismes de seguretat a utilitzar o sobre la informació a 
annexar caldrà contactar amb la persona referent en protecció de dades de l’Àrea 
d’adscripció. 
 
El sistema informàtic, la xarxa interna, el programari i les estacions de treball utilitzats pels 
treballadors són propietat de la corporació. És per aquest motiu que cap correu electrònic 
enviat o rebut des dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona pot tenir, com a 
norma general, la consideració de personal. 
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El correu electrònic pot ser utilitzat excepcionalment  per a propòsits personals sempre que: 
 
a) no signifiqui una despesa important de temps, 
b) no pugui malmetre l'equipament, 
c) no tingui com a objectiu el lucre personal o del seu entorn ni tingui finalitats publicitàries o 

comercials (spam), 
d) no es tracti d'enviaments massius, 
e) no es tracti de missatges en cadena o de tipus piramidal, 
f) no s'enviïn continguts expressament prohibits en aquest document, 
g) no afecti el bon funcionament del servei. 
 
No es podrà fer ús del correu electrònic per transmetre continguts: 
 
a) que infringeixin les normes de copyright o de la propietat intel·lectual, 
b) que atemptin contra els drets de terceres persones, administrats, o personal al servei de 

la corporació o que causin un dany al prestigi de la corporació, 
c) que siguin injuriosos, calumniosos, pejoratius, vexatoris, difamants, fraudulents, obscens, 

amenaçadors, que representin una incorrecció o manca de consideració envers terceres 
persones, els administrats o el personal al servei de la Diputació, o que constitueixin una 
infracció de l’ordenament jurídic. 

 
Només s’accedirà, per part de la Diputació, al contingut dels missatges o dels documents 
adjunts quan no es puguin utilitzar altres mecanismes menys intrusius, en els següents 
casos: 
 
a) Per dur a terme tasques de manteniment o vinculades a la seguretat del sistema. 

En aquests casos, s’informarà la persona treballadora de les tasques que s’han de 
realitzar i se li oferirà la possibilitat de ser-hi present. 

b) Per comprovar, en el si d’una informació reservada o d’un procediment 
disciplinari, l’ús del correu electrònic, en aquells casos en què hi hagi indicis que 
la persona treballadora n’ha fet un mal ús. En aquest cas, cal l’autorització de qui 
n’ostenti la direcció dels recursos humans a petició de l’instructor del procediment. 
L’accés s’ha de fer en presència de la persona treballadora o, si s’escau, d’un 
representant del personal. 

c) Per garantir la continuïtat en la prestació dels serveis i en el compliment de les 
funcions pròpies del lloc de treball en cas d’absència imprevista de la persona 
treballadora. Si, per una necessitat improrrogable lligada a l’activitat laboral, cal accedir 
al contingut del correu electrònic de la persona treballadora absent, aquesta pot delegar 
en una altra persona treballadora per verificar la forma com s’està duent a terme l’accés.  
Només en aquest supòsit, no es podrà accedir als missatges que la persona treballadora 
hagi assenyalat prèviament com a privats o que tingui emmagatzemats en una carpeta 
identificada com a privada. 

 
En el cas d’absència programada de la persona treballadora aquesta pot activar el missatge 
d’absència d’oficina per facilitar una altra adreça que garanteixi la continuïtat de l’activitat. 
 
Prèviament a l’absència; convé: 
 
- Guardar la informació personal o privada en una carpeta personal. 
- Transferir la informació necessària per continuar amb l’activitat durant l’absència. 
 

12. Ús dels certificats digitals i de la signatura als documents i al correu electrònic 
 

1. Els certificats digitals autoritzats per al desenvolupament de les funcions encomanades a 
la Diputació de Barcelona són els certificats previstos a la Política de firma electrònica 
corporativa vàlids per als usos i procediments en aquesta identificats.  
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2. En el cas de la signatura electrònica, el certificat digital s’haurà d’utilitzar quan el 
personal hagi d’acreditar la seva pertinença a la Diputació de Barcelona, sens perjudici 
de la necessitat d’utilitzar altres certificats reconeguts per acreditar l’adscripció a col·legis 
professionals o interactuar amb altres administracions. 

3. La Diputació de Barcelona podrà revocar els certificats sense previ avís, així com 
recuperar eventualment les claus de xifratge seguint els procediments establerts pel 
prestador de serveis de certificació corresponent, quan existeixi causa justificada que la 
faculti per accedir al contingut del correu corporatiu o per desxifrar documents ubicats a 
les estacions de treball o als servidors de xarxa. En cap cas no es podrà recuperar la 
clau d’identificació ni la signatura electrònica. 

4. El personal tindrà cura del seu certificat, tant pel que fa a la conservació en bon estat 
com al fet de custodiar-lo adequadament, i respectarà el règim obligatori d’ús dels 
certificats digitals que determini el prestador de serveis de certificació corresponent. 

5. El certificat digital es revocarà d’ofici per baixa o finalització de la prestació de servei, 
canvi de les tasques assignades o pèrdua o robatori de les credencials d’accés. 

 
13. Accés remot 

 
La Diputació de Barcelona disposa dels mitjans tècnics necessaris per establir una connexió 
amb els sistemes d’informació des de fora de la xarxa corporativa. Aquesta connexió es fa 
mitjançant un procediment establert amb les condicions de prestació del servei i les 
recomanacions específiques de seguretat adients.  
 
S’han de complir les mesures de seguretat que recull el “Protocol d’ús de l’accés remot als 
sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona”.  
 
14. Ús dels dispositius mòbils 

 
S’entén per dispositius mòbils els ordinadors, els portàtils, telèfons mòbils, memòries 
externes i, en general, qualsevol dispositiu electrònic itinerant, els quals són propietat de la 
Corporació i es troben subjectes a les normes d’ús aprovades a l’efecte. 
 
S’aplicaran unes mesures bàsiques per protegir aquests sistemes: 
 
1. Està prohibit modificar, actualitzar o manipular el programari dels dispositius mòbils 

sense el consentiment de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
2.  Els usuaris són responsables de la seguretat de la informació continguda en els 

dispositius mòbils, així com de la informació a la qual tenen accés. 
3. L’ús dels dispositius mòbils de la Diputació de Barcelona queda restringit a les persones 

designades i en l’àmbit exclusivament professional.  
4. L’emmagatzematge d’informació corporativa es realitzarà seguint les normes de 

protecció de dades vigents. 
5. Es recomana que l’usuari apliqui mesures de seguretat física sobre els dispositius mòbils 

de la Diputació de Barcelona que estiguin en el seu poder. En particular, s’ha d’establir 
una contrasenya de bloqueig físic del dispositiu mòbil, superat un temps d’inactivitat. 

6. En els casos que l’empleat faci servir el seu propi dispositiu mòbil per accedir als serveis 
informàtics de la Diputació de Barcelona, per exemple al servei de correu electrònic, 
l’empleat en serà responsable del correcte funcionament del programari que hi tingui 
instal·lat. Si els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona detecten mal funcionament 
o riscos de seguretat estaran facultats per adoptar les mesures correctives adients per a 
preservar la integritat dels sistemes corporatius. 
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15. Estalvi en el consum dels recursos 
 

Cal estalviar en el consum dels recursos informàtics per tal de millorar l'eficiència de la 
Diputació i en benefici del medi ambient. 
 
1. S’han d’apagar completament els equips (PC, pantalla, etc.) cada dia en finalitzar la 

jornada de treball per tal d'estalviar energia i permetre fer les tasques de manteniment 
dels equips i les aplicacions, tret que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius indiqui el contrari. 

2. Amb caràcter general tant sols es faran impressions en paper si és imprescindible, en 
blanc i negre, i a dues cares. Les fotocòpies són més econòmiques que les impressions. 
Utilitzar els equips multifunció (fotocopiadora, escàner i impressora) és més econòmic 
que usar les impressores. Abans de fer qualsevol impressió s’ha de verificar 
acuradament el resultat amb l’opció de vista prèvia disponible en la majoria dels 
programes. 

3. S’ha d’emprar, sempre que sigui possible, el correu electrònic per enviar documents a 
altres usuaris. És molt més ràpid i econòmic. 

4. Es recomana compartir els dispositius informàtics, sempre que això sigui possible i 
d'acord amb els responsables del servei. Així s’estalvien consumibles, espai en disc, 
trànsit d'informació a la xarxa, costos de manteniment, etc. 

5. S’ha de treballar en discos de xarxa i amb bústies departamentals sempre que els 
mètodes de treball i procediments del servei ho permetin. La utilització d'espais comuns 
d'emmagatzematge evita la duplicitat d'informació 

6. Cal mantenir ocupat el mínim espai necessari en disc i revisar periòdicament 
l’organització de les carpetes i els documents. No s’han de guardar documents sense 
una causa justificada. 

7. S’ha d’esborrar periòdicament la informació digital (documents de text o fulls de càlcul, 
missatges de correu, etc.) que ja no es farà servir, tot tenint en compte la Política de 
Gestió Documental de la Corporació.  

8. Els suports d’emmagatzematge extern s'han de formatar abans de reutilitzar-los. En el 
cas que s’hagin de destruir, caldrà desar-los als contenidors específics que la corporació 
posa a disposició dels treballadors a cada seu. 
 

16. Gestió d’incidències 
 

Els usuaris estan obligats a notificar a l'equip d'atenció a l'usuari, per mitjà del telèfon 22007 
o la bústia electrònica SGSI.22007, qualsevol incidència, anomalia, avaria o mal 
funcionament dels mitjans informàtics que detectin dins de l’àmbit de la seguretat de la 
informació i, en general, en qualsevol situació que pugui comprometre el bon ús i 
funcionament dels sistemes d’informació. Podran habilitar-se altres canals d’entrada 
d’incidències per a determinats grups d’usuaris i sistemes d’informació, els quals seran 
comunicats explícitament als usuaris afectats.  
 
L’equip d’atenció a l’usuari enregistrarà, analitzarà el tipus d’incidència i la resoldrà o bé la 
derivarà a l’equip especialitzat. 
 
En el cas de danys en qualsevol recurs tecnològic, robatori o pèrdua, cal informar de forma 
immediata a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. Si el robatori o 
pèrdua es produeix fora de les instal·lacions habituals, l’usuari haurà de presentar una 
denúncia davant de les forces i cossos de seguretat. 
 
17. Pèrdua de vinculació del personal amb l’Administració 

 
Amb la finalització de la relació contractual, funcionarial o de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, la persona perdrà la seva condició d’usuari, és a dir, deixarà de tenir accés 
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als serveis del sistema informàtic corporatiu i estarà obligat a retornar qualsevol informació 
que disposi. Així mateix, tindrà prohibit endur-se informació continguda en arxius propietat 
de la Diputació de Barcelona (aquells que hagi creat o utilitzat per raó de les funcions 
assignades en la prestació de serveis a la Diputació de Barcelona) i continuarà obligat a 
mantenir la màxima reserva i confidencialitat, no només de la informació i documents, sinó 
també de les claus d’accés, anàlisis i aplicacions informàtiques. 
 
Quan un usuari perdi la seva vinculació amb la Diputació de Barcelona per jubilació o per 
qualsevol altra forma d’extinció administrativa de la relació de serveis o laboral, es permetrà 
que accedeixi a la bústia de correu per un període màxim de quinze dies des de la data de 
finalització del servei, transcorreguts els quals es bloquejarà l’accés.  
 
Quan aquests usuaris disposin de certificat digital i/o d’altres dispositius mòbils propietat de 
la Diputació de Barcelona hauran de retornar-lo a la corporació en el darrer dia de la 
prestació de serveis. 
 
18. Ús de les TIC per personal extern a l’administració 

 
Els usuaris externs de les TIC hauran de seguir les instruccions d’aquest manual i en 
especial estan subjectes a les condicions següents: 
 
1. La utilització dels recursos TIC per personal extern ha de ser prèviament autoritzada per 

la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
2. Qualsevol sol·licitud d’alta, baixa o manteniment de l’accés dels usuaris externs a la 

xarxa, ha de ser cursada pels mitjans establerts i a través del responsable de l’execució 
dels treballs a realitzar pel personal extern. 

3. L’estació de treball ha d’utilitzar el sistema operatiu i el programari que es requereixi per 
al desenvolupament de les seves funcions, i amb llicència d’ús vàlides.  

4. L’estació de treball ha de tenir instal·lat un tallafocs, programari antivíric i de neteja de 
malware  

5. Cal l’autorització de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius per a 
configuracions de l’equip, ús i instal·lació de programari no estàndard i per a l’accés a 
xarxes externes, quan l’estació de treball està connectada a la xarxa corporativa. 
 

19. Drets i deures del personal. 
 

Els usuaris, i en relació amb aquest manual, tenen dret a disposar de les eines i 
procediments per un ús acurat dels sistemes d’informació que els faciliti les tasques que 
tenen assignades. També disposen d’un canal d’assistència per a la resolució dels dubtes 
generats i d’un canal de comunicació d’incidències de l’ús de les TIC. 
 
Els usuaris tenen el deure de complir el que estableix aquest manual i de col·laborar 
activament per aconseguir les finalitats definides en l’apartat primer. 
 
20. Incompliment de les normes del Manual d’ús 

 
Davant de qualsevol ús dels elements d’infraestructura TIC que contravingui l’establert en 
aquest manual, els òrgans competents, sens perjudici d’adoptar les mesures de restricció o 
de suspensió d’ús que considerin escaients, podran exigir les responsabilitats disciplinaries 
o de qualsevol altre ordre que se’n derivin d’acord amb la normativa vigent. 
 
En el cas que hi hagi personal extern que no compleixi amb el que estableix aquest manual, 
s’aplicarà el que pugui prescriure el contracte de prestació de serveis, sens perjudici que la 
Diputació de Barcelona, pugui adoptar les mesures de restricció o suspensió que consideri 
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adients, així com altres mesures orientades a reclamar allò que l’esmentat incompliment 
pugui donar lloc. 
 
21. Tractament de dades de caràcter personal 

 
Els treballadors i col·laboradors de la Diputació de Barcelona han de tenir especial cura 
quan hagin de tractar dades de caràcter personal; a aquests efectes estan obligats a complir 
les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa així com les prescripcions 
contingudes en el Document de Seguretat de la corporació i circulars internes sobre la 
matèria. 
 
22. Publicitat 

 
La Diputació de Barcelona promourà el coneixement d’aquest manual, que serà publicat a la 
intranet per donar-li màxima difusió.  
 
El manual s’anirà revisant i actualitzant per garantir-ne l’adequació als avenços tècnics que 
s’implantin a la Diputació de Barcelona. 
 
També s’ha de donar publicitat al personal extern que tingui accés a les TIC per a la 
prestació d’un servei. 
 
23. Entrada en vigor i efectes 

 
Aquest manual entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació a la intranet 
corporativa.” 
 

Tercer.- Donar difusió del manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació de la 
Diputació de Barcelona als efectes de facilitar el coneixement i assegurar l’observança 
de les prescripcions i normes d’ús que conté, per part del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms, i dels col·laboradors que 
utilitzin els Sistemes d’Informació de la Corporació.” 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Equips de 
digitalització i emmagatzematge”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 

“Fets 
 

1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 
 

2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
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establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 

3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 
d’acord amb la clàusula 9 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 o de gestió. 

 

4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 
concessió directa. 

 

5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 

6. Vist que en el Catàleg de serveis de 2016 es preveu el recurs econòmic consistent 
en fons de prestació “Equips de digitalització i emmagatzematge”. 

 

7. Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona amb població fins a 20.000 habitants. 

 

8. Per aconseguir aquest objectiu s’ha establert un procediment de repartiment 
consistent en la distribució d’un import únic de 1.000 euros per a cada ajuntament 
de fins a 20.000 habitants. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 

2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 
8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13.10.2015). 

 

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

     ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del fons de prestació “Equips de digitalització i 
emmagatzematge”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es relacionen, i 
d’acord amb un procediment de repartiment consistent en la distribució d’un import 
únic de 1.000 euros per a cada ajuntament de fins a 20.000 habitants. 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament d'Abrera P0800100J 1.000,00 16/Y/215781 1603000400 1 
Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 1.000,00 16/Y/215780 1603000400 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 1.000,00 16/Y/215779 1603000400 3 
Ajuntament d'Alella P0800300F 1.000,00 16/Y/215778 1603000400 4 
Ajuntament d'Alpens P0800400D 1.000,00 16/Y/215777 1603000400 5 
Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 1.000,00 16/Y/215776 1603000400 6 
Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 1.000,00 16/Y/215775 1603000400 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 1.000,00 16/Y/215774 1603000400 8 
Ajuntament d'Argentona P0800900C 1.000,00 16/Y/215773 1603000400 9 
Ajuntament d'Artés P0801000A 1.000,00 16/Y/215772 1603000400 10 
Ajuntament d'Avià P0801100I 1.000,00 16/Y/215771 1603000400 11 
Ajuntament d'Avinyó P0801200G 1.000,00 16/Y/215770 1603000400 12 
Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 1.000,00 16/Y/215769 1603000400 13 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 1.000,00 16/Y/215768 1603000400 14 

Ajuntament de Bagà P0801600H 1.000,00 16/Y/215767 1603000400 15 
Ajuntament de Balenyà P0801700F 1.000,00 16/Y/215766 1603000400 16 
Ajuntament de Balsareny P0801800D 1.000,00 16/Y/215765 1603000400 17 
Ajuntament de Begues P0802000J 1.000,00 16/Y/215764 1603000400 18 
Ajuntament de Bellprat P0802100H 1.000,00 16/Y/215763 1603000400 19 
Ajuntament de Berga P0802200F 1.000,00 16/Y/215762 1603000400 20 
Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 1.000,00 16/Y/215761 1603000400 21 

Ajuntament de Borredà P0802400B 1.000,00 16/Y/215760 1603000400 22 
Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 1.000,00 16/Y/215759 1603000400 23 

Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

P0802900A 1.000,00 16/Y/215758 1603000400 24 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 1.000,00 16/Y/215757 1603000400 25 
Ajuntament de Calaf P0803100G 1.000,00 16/Y/215756 1603000400 26 
Ajuntament de Calders P0803400A 1.000,00 16/Y/215755 1603000400 27 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 1.000,00 16/Y/215754 1603000400 28 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 1.000,00 16/Y/215753 1603000400 29 

Ajuntament de Calella P0803500H 1.000,00 16/Y/215752 1603000400 30 
Ajuntament de Calldetenes P0822400H 1.000,00 16/Y/215751 1603000400 31 
Ajuntament de Callús P0803700D 1.000,00 16/Y/215750 1603000400 32 
Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 1.000,00 16/Y/215749 1603000400 33 

Ajuntament de Campins P0803800B 1.000,00 16/Y/215748 1603000400 34 
Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 1.000,00 16/Y/215747 1603000400 35 
Ajuntament de Canovelles P0804000H 1.000,00 16/Y/215746 1603000400 36 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 1.000,00 16/Y/215745 1603000400 37 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 1.000,00 16/Y/215744 1603000400 38 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Capellades P0804300B 1.000,00 16/Y/215743 1603000400 39 
Ajuntament de Capolat P0804400J 1.000,00 16/Y/215742 1603000400 40 
Ajuntament de Cardedeu P0804500G 1.000,00 16/Y/215741 1603000400 41 
Ajuntament de Cardona P0804600E 1.000,00 16/Y/215740 1603000400 42 
Ajuntament de Carme P0804700C 1.000,00 16/Y/215739 1603000400 43 
Ajuntament de Casserres P0804800A 1.000,00 16/Y/215738 1603000400 44 
Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

P0805600D 1.000,00 16/Y/215737 1603000400 45 

Ajuntament de Castellar de 
n'Hug 

P0805100E 1.000,00 16/Y/215736 1603000400 46 

Ajuntament de Castellar del 
Riu 

P0804900I 1.000,00 16/Y/215735 1603000400 47 

Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 1.000,00 16/Y/215734 1603000400 48 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 1.000,00 16/Y/215733 1603000400 49 
Ajuntament de Castellcir P0805400I 1.000,00 16/Y/215732 1603000400 50 
Ajuntament de Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 1.000,00 16/Y/215731 1603000400 51 

Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 1.000,00 16/Y/215730 1603000400 52 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix 

P0805800J 1.000,00 16/Y/215729 1603000400 53 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 1.000,00 16/Y/215728 1603000400 54 
Ajuntament de Castellnou de 
Bages 

P0806100D 1.000,00 16/Y/215727 1603000400 55 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 1.000,00 16/Y/215726 1603000400 56 
Ajuntament de Castellterçol P0806300J 1.000,00 16/Y/215725 1603000400 57 
Ajuntament de Castellví de 
la Marca 

P0806400H 1.000,00 16/Y/215724 1603000400 58 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 1.000,00 16/Y/215723 1603000400 59 

Ajuntament de Centelles P0806600C 1.000,00 16/Y/215722 1603000400 60 
Ajuntament de Cercs P0826800E 1.000,00 16/Y/215721 1603000400 61 
Ajuntament de Cervelló P0806700A 1.000,00 16/Y/215720 1603000400 62 
Ajuntament de Collbató P0806800I 1.000,00 16/Y/215719 1603000400 63 
Ajuntament de Collsuspina P0806900G 1.000,00 16/Y/215718 1603000400 64 
Ajuntament de Copons P0807000E 1.000,00 16/Y/215717 1603000400 65 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 1.000,00 16/Y/215716 1603000400 66 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 1.000,00 16/Y/215715 1603000400 67 
Ajuntament de Dosrius P0807400G 1.000,00 16/Y/215714 1603000400 68 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 1.000,00 16/Y/215713 1603000400 69 

Ajuntament de Fígols P0807900F 1.000,00 16/Y/215712 1603000400 70 
Ajuntament de Fogars de la 
Selva 

P0808100B 1.000,00 16/Y/215711 1603000400 71 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 1.000,00 16/Y/215710 1603000400 72 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 1.000,00 16/Y/215709 1603000400 73 
Ajuntament de Fonollosa P0808300H 1.000,00 16/Y/215708 1603000400 74 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 1.000,00 16/Y/215707 1603000400 75 
Ajuntament de Gaià P0808900E 1.000,00 16/Y/215706 1603000400 76 
Ajuntament de Gallifa P0808600A 1.000,00 16/Y/215705 1603000400 77 
Ajuntament de Gelida P0809000C 1.000,00 16/Y/215704 1603000400 78 
Ajuntament de Gironella P0809100A 1.000,00 16/Y/215703 1603000400 79 
Ajuntament de Gisclareny P0809200I 1.000,00 16/Y/215702 1603000400 80 
Ajuntament de Granera P0809400E 1.000,00 16/Y/215701 1603000400 81 
Ajuntament de Gualba P0809600J 1.000,00 16/Y/215700 1603000400 82 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 1.000,00 16/Y/215699 1603000400 83 

Ajuntament de Gurb P0809900D 1.000,00 16/Y/215698 1603000400 84 
Ajuntament de Jorba P0810200F 1.000,00 16/Y/215697 1603000400 85 
Ajuntament de la Garriga P0808700I 1.000,00 16/Y/215696 1603000400 86 
Ajuntament de la Granada P0809300G 1.000,00 16/Y/215695 1603000400 87 
Ajuntament de la Llacuna P0810300D 1.000,00 16/Y/215694 1603000400 88 
Ajuntament de la Llagosta P0810400B 1.000,00 16/Y/215693 1603000400 89 
Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 1.000,00 16/Y/215692 1603000400 90 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 1.000,00 16/Y/215691 1603000400 91 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 1.000,00 16/Y/215690 1603000400 92 

Ajuntament de la Pobla de 
Lillet 

P0816500C 1.000,00 16/Y/215689 1603000400 93 

Ajuntament de la Quar P0817600J 1.000,00 16/Y/215688 1603000400 94 
Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B 1.000,00 16/Y/215687 1603000400 95 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 1.000,00 16/Y/215686 1603000400 96 

Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 1.000,00 16/Y/215685 1603000400 97 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 1.000,00 16/Y/215684 1603000400 98 
Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 1.000,00 16/Y/215683 1603000400 99 

Ajuntament de les Masies de 
Roda 

P0811500H 1.000,00 16/Y/215682 1603000400 100 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 

P0811600F 1.000,00 16/Y/215681 1603000400 101 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 1.000,00 16/Y/215680 1603000400 102 
Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 1.000,00 16/Y/215679 1603000400 103 
Ajuntament de l'Estany P0807800H 1.000,00 16/Y/215678 1603000400 104 
Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 1.000,00 16/Y/215677 1603000400 105 
Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 1.000,00 16/Y/215676 1603000400 106 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 1.000,00 16/Y/215675 1603000400 107 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 1.000,00 16/Y/215674 1603000400 108 
Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

P0810900A 1.000,00 16/Y/215673 1603000400 109 

Ajuntament de Malla P0811000I 1.000,00 16/Y/215672 1603000400 110 
Ajuntament de Marganell P0824200J 1.000,00 16/Y/215671 1603000400 111 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Martorelles P0811400A 1.000,00 16/Y/215670 1603000400 112 
Ajuntament de Masquefa P0811800B 1.000,00 16/Y/215669 1603000400 113 
Ajuntament de Matadepera P0811900J 1.000,00 16/Y/215668 1603000400 114 
Ajuntament de Mediona P0812100F 1.000,00 16/Y/215667 1603000400 115 
Ajuntament de Moià P0813700B 1.000,00 16/Y/215666 1603000400 116 
Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

P0812700C 1.000,00 16/Y/215665 1603000400 117 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 1.000,00 16/Y/215664 1603000400 118 

Ajuntament de Montclar P0812900I 1.000,00 16/Y/215663 1603000400 119 
Ajuntament de Montesquiu P0813000G 1.000,00 16/Y/215662 1603000400 120 
Ajuntament de Montgat P0812500G 1.000,00 16/Y/215661 1603000400 121 
Ajuntament de Montmajor P0813100E 1.000,00 16/Y/215660 1603000400 122 
Ajuntament de Montmaneu P0813200C 1.000,00 16/Y/215659 1603000400 123 
Ajuntament de Montmeló P0813400I 1.000,00 16/Y/215658 1603000400 124 
Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F 1.000,00 16/Y/215657 1603000400 125 

Ajuntament de Montseny P0813600D 1.000,00 16/Y/215656 1603000400 126 
Ajuntament de Muntanyola P0812800A 1.000,00 16/Y/215655 1603000400 127 
Ajuntament de Mura P0813800J 1.000,00 16/Y/215654 1603000400 128 
Ajuntament de Navarcles P0813900H 1.000,00 16/Y/215653 1603000400 129 
Ajuntament de Navàs P0814000F 1.000,00 16/Y/215652 1603000400 130 
Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 1.000,00 16/Y/215651 1603000400 131 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 1.000,00 16/Y/215650 1603000400 132 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 1.000,00 16/Y/215649 1603000400 133 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 1.000,00 16/Y/215648 1603000401 1 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H 1.000,00 16/Y/215647 1603000401 2 

Ajuntament de Perafita P0815900F 1.000,00 16/Y/215646 1603000401 3 
Ajuntament de Piera P0816000D 1.000,00 16/Y/215645 1603000401 4 
Ajuntament de Polinyà P0816600A 1.000,00 16/Y/215644 1603000401 5 
Ajuntament de Pontons P0816700I 1.000,00 16/Y/215643 1603000401 6 
Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 1.000,00 16/Y/215642 1603000401 7 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 1.000,00 16/Y/215641 1603000401 8 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 1.000,00 16/Y/215640 1603000401 9 
Ajuntament de Puig-reig P0817400E 1.000,00 16/Y/215639 1603000401 10 
Ajuntament de Pujalt P0817500B 1.000,00 16/Y/215638 1603000401 11 
Ajuntament de Rajadell P0817700H 1.000,00 16/Y/215637 1603000401 12 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 1.000,00 16/Y/215636 1603000401 13 
Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 1.000,00 16/Y/215635 1603000401 14 
Ajuntament de Rubió P0818400D 1.000,00 16/Y/215634 1603000401 15 
Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 1.000,00 16/Y/215633 1603000401 16 
Ajuntament de Sagàs P0818700G 1.000,00 16/Y/215632 1603000401 17 
Ajuntament de Saldes P0818900C 1.000,00 16/Y/215631 1603000401 18 
Ajuntament de Sallent P0819000A 1.000,00 16/Y/215630 1603000401 19 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès 

P0819400C 1.000,00 16/Y/215629 1603000401 20 

Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres 

P0819600H 1.000,00 16/Y/215628 1603000401 21 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

P0819700F 1.000,00 16/Y/215627 1603000401 22 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 1.000,00 16/Y/215626 1603000401 23 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 1.000,00 16/Y/215625 1603000401 24 

Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 1.000,00 16/Y/215624 1603000401 25 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 1.000,00 16/Y/215623 1603000401 26 
Ajuntament de Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 1.000,00 16/Y/215622 1603000401 27 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 1.000,00 16/Y/215621 1603000401 28 

Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

P0820600E 1.000,00 16/Y/215620 1603000401 29 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 1.000,00 16/Y/215619 1603000401 30 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 1.000,00 16/Y/215618 1603000401 31 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 1.000,00 16/Y/215617 1603000401 32 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 1.000,00 16/Y/215616 1603000401 33 

Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

P0821200C 1.000,00 16/Y/215615 1603000401 34 

Ajuntament de Sant Hipòlit 
de Voltregà 

P0821400I 1.000,00 16/Y/215614 1603000401 35 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 1.000,00 16/Y/215613 1603000401 36 

Ajuntament de Sant Jaume 
de Frontanyà 

P0821500F 1.000,00 16/Y/215612 1603000401 37 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 1.000,00 16/Y/215611 1603000401 38 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 1.000,00 16/Y/215610 1603000401 39 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 1.000,00 16/Y/215609 1603000401 40 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 1.000,00 16/Y/215608 1603000401 41 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 1.000,00 16/Y/215607 1603000401 42 

Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 1.000,00 16/Y/215606 1603000401 43 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 1.000,00 16/Y/215605 1603000401 44 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 1.000,00 16/Y/215604 1603000401 45 

Ajuntament de Sant Martí de 
Tous 

P0822600C 1.000,00 16/Y/215603 1603000401 46 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 1.000,00 16/Y/215602 1603000401 47 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 1.000,00 16/Y/215601 1603000401 48 

Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages 

P0822900G 1.000,00 16/Y/215600 1603000401 49 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 1.000,00 16/Y/215599 1603000401 50 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 1.000,00 16/Y/215598 1603000401 51 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 1.000,00 16/Y/215597 1603000401 52 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 1.000,00 16/Y/215596 1603000401 53 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar 

P0823500D 1.000,00 16/Y/215595 1603000401 54 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona 

P0823600B 1.000,00 16/Y/215594 1603000401 55 

Ajuntament de Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 1.000,00 16/Y/215593 1603000401 56 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 1.000,00 16/Y/215592 1603000401 57 

Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 1.000,00 16/Y/215591 1603000401 58 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 1.000,00 16/Y/215590 1603000401 59 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 1.000,00 16/Y/215589 1603000401 60 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 1.000,00 16/Y/215588 1603000401 61 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200H 1.000,00 16/Y/215587 1603000401 62 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt 

P0826400D 1.000,00 16/Y/215586 1603000401 63 

Ajuntament de Sant Vicenç 
de Torelló 

P0826500A 1.000,00 16/Y/215585 1603000401 64 

Ajuntament de Santa Cecília 
de Voltregà 

P0824300H 1.000,00 16/Y/215584 1603000401 65 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 1.000,00 16/Y/215583 1603000401 66 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 1.000,00 16/Y/215582 1603000401 67 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 1.000,00 16/Y/215581 1603000401 68 

Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 1.000,00 16/Y/215580 1603000401 69 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 1.000,00 16/Y/215579 1603000401 70 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 1.000,00 16/Y/215578 1603000401 71 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 1.000,00 16/Y/215577 1603000401 72 

Ajuntament de Santa Maria 
de Besora 

P0825300G 1.000,00 16/Y/215576 1603000401 73 

Ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles 

P0825600J 1.000,00 16/Y/215575 1603000401 74 

Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès 

P0825500B 1.000,00 16/Y/215574 1603000401 75 

Ajuntament de Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 1.000,00 16/Y/215573 1603000401 76 

Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

P0825900D 1.000,00 16/Y/215572 1603000401 77 

Ajuntament de Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 1.000,00 16/Y/215571 1603000401 78 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 1.000,00 16/Y/215570 1603000401 79 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 1.000,00 16/Y/215569 1603000401 80 
Ajuntament de Sentmenat P0826700G 1.000,00 16/Y/215568 1603000401 81 
Ajuntament de Seva P0826900C 1.000,00 16/Y/215567 1603000401 82 
Ajuntament de Sobremunt P0827100I 1.000,00 16/Y/215566 1603000401 83 
Ajuntament de Sora P0827200G 1.000,00 16/Y/215565 1603000401 84 
Ajuntament de Subirats P0827300E 1.000,00 16/Y/215564 1603000401 85 
Ajuntament de Súria P0827400C 1.000,00 16/Y/215563 1603000401 86 
Ajuntament de Tagamanent P0827600H 1.000,00 16/Y/215562 1603000401 87 
Ajuntament de Talamanca P0827700F 1.000,00 16/Y/215561 1603000401 88 
Ajuntament de Taradell P0827800D 1.000,00 16/Y/215560 1603000401 89 
Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 1.000,00 16/Y/215559 1603000401 90 
Ajuntament de Tavertet P0828000J 1.000,00 16/Y/215558 1603000401 91 
Ajuntament de Teià P0828100H 1.000,00 16/Y/215557 1603000401 92 
Ajuntament de Tiana P0828200F 1.000,00 16/Y/215556 1603000401 93 
Ajuntament de Tona P0828300D 1.000,00 16/Y/215555 1603000401 94 
Ajuntament de Tordera P0828400B 1.000,00 16/Y/215554 1603000401 95 
Ajuntament de Torelló P0828500I 1.000,00 16/Y/215553 1603000401 96 
Ajuntament de Torrelavit P0828700E 1.000,00 16/Y/215552 1603000401 97 
Ajuntament de Torrelles de 
Foix 

P0828800C 1.000,00 16/Y/215551 1603000401 98 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 1.000,00 16/Y/215550 1603000401 99 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 1.000,00 16/Y/215549 1603000401 100 
Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 1.000,00 16/Y/215548 1603000401 101 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 1.000,00 16/Y/215547 1603000401 102 
Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 1.000,00 16/Y/215546 1603000401 103 
Ajuntament de Vallirana P0829600F 1.000,00 16/Y/215545 1603000401 104 
Ajuntament de Vallromanes P0829700D 1.000,00 16/Y/215544 1603000401 105 
Ajuntament de Veciana P0829800B 1.000,00 16/Y/215543 1603000401 106 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 

Número Posició

Ajuntament de Vilada P0830000F 1.000,00 16/Y/215542 1603000401 107 
Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 1.000,00 16/Y/215541 1603000401 108 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 1.000,00 16/Y/215540 1603000401 109 

Ajuntament de Vilanova de 
Sau 

P0830400H 1.000,00 16/Y/215539 1603000401 110 

Ajuntament de Vilanova del 
Camí 

P0830300J 1.000,00 16/Y/215538 1603000401 111 

Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 1.000,00 16/Y/215537 1603000401 112 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 1.000,00 16/Y/215536 1603000401 113 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 1.000,00 16/Y/215535 1603000401 114 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 1.000,00 16/Y/215534 1603000401 115 

Ajuntament del Bruc P0802500I 1.000,00 16/Y/215533 1603000401 116 
Ajuntament del Brull P0802600G 1.000,00 16/Y/215532 1603000401 117 
Ajuntament del Papiol P0815700J 1.000,00 16/Y/215531 1603000401 118 
Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 1.000,00 16/Y/215530 1603000401 119 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 1.000,00 16/Y/215529 1603000401 120 

Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 1.000,00 16/Y/215528 1603000401 121 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 1.000,00 16/Y/215527 1603000401 122 
Ajuntament d'Òdena P0814200B 1.000,00 16/Y/215526 1603000401 123 
Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 1.000,00 16/Y/215525 1603000401 124 
Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 1.000,00 16/Y/215524 1603000401 125 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 1.000,00 16/Y/215523 1603000401 126 
Ajuntament d'Olost P0814800I 1.000,00 16/Y/215522 1603000401 127 
Ajuntament d'Olvan P0814300J 1.000,00 16/Y/215521 1603000401 128 
Ajuntament d'Orís P0814900G 1.000,00 16/Y/215520 1603000401 129 
Ajuntament d'Oristà P0815000E 1.000,00 16/Y/215519 1603000401 130 
Ajuntament d'Orpí P0815100C 1.000,00 16/Y/215518 1603000401 131 
Ajuntament d'Òrrius P0815200A 1.000,00 16/Y/215517 1603000401 132 
Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 1.000,00 16/Y/215516 1603000401 133 

Aportació total 
Diputació (EUR) 

266.000,00 € 

 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de dos-cents seixanta-sis mil 
euros (266.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/76250 
del vigent pressupost corporatiu. 
 
Tercer. DISPOSAR que l’acceptació, l’execució i la justificació dels presents recursos 
s’ajustaran a les següents condicions: 
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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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona,  
         https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 
 

2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 
la marca de la Diputació de Barcelona 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. Els ajuts es pagaran prèvia presentació de la justificació de les despeses de 

l’actuació. 
 

3.2. Es poden efectuar pagament immediats quan a la justificació s’acrediti la 
concurrència de la circumstància excepcionals i/o d’urgència. Aquests 
pagaments es faran efectius en els tres dies hàbils immediats comptadors des 
de què hagin completat la tramitació o se n’hagi declarat la urgència. 

 
4. Justificació 
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4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 

 
4.4. La despesa elegible és la corresponent al capítol 6 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. 
 

4.5. Per a justificar les despeses, cal que l’ens destinatari presenti el model 
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació 
de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor de 
l’ens. 

 
4.6. La justificació ha d’incloure, d’acord amb el model normalitzat, una acreditació 

de l’interventor o del secretari-interventor de l’ens, de les despeses 
realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa. 

 
4.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
4.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
4.10. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 
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4.11. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 
4.12. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, s’ha de presentar una 

única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 
 

4.13. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de 
Barcelona i d’altres administracions, llevat que les condicions de concertació 
del recurs hagin previst el contrari. 

 
4.14. En cas de pagaments avançats per l’import íntegre de l’aportació, els ens 

locals beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del 
termini de justificació. 

 
4.15. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
5. Tancament i liquidació 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 

 
5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels ajuts no justificats. 
 

5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 

imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de 
la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Servei de Mercat de Treball 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
dels fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón 
i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de 
gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
 
5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. Dins del Catàleg de serveis de l’any 2016 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), que contribueix a proporcionar estabilitat a la 
contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua 
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del servei a la població aturada amb trastorns mentals de salut i a les empreses 
que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.  

 
7. 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. L’ens local destinatari 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. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 
2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre 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 la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es 
relacionen, i d’acord amb els següents criteris de distribució: 
 
Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la demarcació de Barcelona, 
consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i 
agències, adherits al Protocol general. L’ens local destinatari 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. 
 
El càlcul d’aquest fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les 
variables següents: 
 
- Volum d’activitat (60%): minuts d’actuacions amb persones ateses en una OTL 

durant l’any 2015 (font: Info_OTL). 
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de 

trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència d’aquell 
dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Info_OTL i Idescat). 

- Dinamisme de l’OTL (10%): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL 
durant l’any 2015 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el 
mateix període (font: Info_OTL). 
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- Nivells d’inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat 
feina durant l’any 2015 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu 
en el mateix període (font: Info_OTL). 

- Inserció a l’empresa ordinària (10%): nombre de persones ateses en una OTL que 
han trobat feina en una empresa ordinària durant l’any 2015 dividit pel nombre de 
persones ateses en aquell dispositiu que han trobat feina en el mateix període (font: 
Info_OTL). 

 
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: 
 

Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 
(EUR) 

Import a 
justificar 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. operació 
comptable 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 30.401,30 40.535,07 16/Y/215798 1603000377 1 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 25.189,43 33.585,91 16/Y/215788 1603000377 2 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 18.611,29 24.815,05 16/Y/215797 1603000377 3 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 26.692,19 35.589,59 16/Y/215796 1603000377 4 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 38.969,00 51.958,67 16/Y/215795 1603000377 5 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 45.112,80 60.150,40 16/Y/215794 1603000377 6 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 20.404,76 27.206,35 16/Y/215793 1603000377 7 

Ajuntament de Rubí P0818300F 33.528,84 44.705,12 16/Y/215792 1603000377 8 
Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 50.695,31 67.593,75 16/Y/215791 1603000377 9 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

P0819900B 61.197,13 81.596,17 16/Y/215790 1603000377 10 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 49.876,21 66.501,61 16/Y/215789 1603000377 11 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P0830800I 45.580,88 60.774,51 16/Y/215787 1603000377 12 

Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 34.429,56 45.906,08 16/Y/215786 1603000377 13 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 45.367,43 60.489,91 16/Y/215785 1603000377 14 

Consell Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 40.941,74 54.588,99 16/Y/215784 1603000377 15 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 33.002,13 44.002,84 16/Y/215783 1603000377 16 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de sis-cents mil euros 
(600.000,00 €) del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona, a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/30101/24100/46250 446.259,14 
G/30101/24100/46550 120.738,73 
G/30101/24100/46750 33.002,13 
         Total  600.000,00 

 
Tercer. DISPOSAR que l’acceptació, l’execució i la justificació dels presents recursos 
s’ajustaran a les següents condicions: 
 
- Acceptació 
 

.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris presentin 
l’acceptació de l’ajut, com a molt tard el 31 de maig de 2016. 
 

.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
- Execució 
 

.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 
 

.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 
la marca de la Diputació de Barcelona 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. 
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- Pagament 
 

.1. 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, la 
Diputació de Barcelona realitzarà un pagament avançat equivalent al 50% de 
l’import concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació. 
 

.2. La diferència entre l’import del pagament avançat i l’import total de l’ajut es 
pagarà contra una justificació final de l’ajut. 

 
.3. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import del 

pagament avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions 
parcials de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament 
avançat. 

 
.4. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
- Justificació 
 

.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
.3. 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. 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. 

 
.5. Es poden justificar com a despeses directes: 
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- 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 €. 

- 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. 
 

.6. Es poden 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 que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 

 
.7. Per justificar les despeses, cal que l’ens destinatari presenti el model 

normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació 
de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor de 
l’ens. 
 

.8. Amb l’última justificació cal presentar també: 
 

- El document de Dades tècniques C4-026. 
- Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 

actuacions subvencionades. 
 

.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
 

.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
.11. 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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
.12. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
.13. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament 

provinent de la Diputació de Barcelona. 
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.14. 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 0,75. 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. 

 
.15. El seguiment tècnic es realitza 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 
realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de 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. 

 
.17. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 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. 

 
.18. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres 

ens, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut. 

 
.19. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
- Tancament i liquidació 
 

.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
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.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic 
de la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica 
XALOC”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón 
i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de 
gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
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5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. Dins del Catàleg de serveis de l’any 2016 es preveu el recurs econòmic consistent 

en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica 
Xaloc”. Aquest recurs té per finalitat donar suport a les estructures bàsiques per al 
funcionament dels serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu de dinamitzar el 
mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a proporcionar estabilitat a la 
contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua 
del servei a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que busquen 
candidats per cobrir llocs de treball vacants. 

 
7. Els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de la demarcació de 

Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis 
locals i agències adherits al Protocol general. A més, l’ens local destinatari (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 2015 fins a 31 de desembre de 2015 de com a 
mínim 1.000 actuacions totals. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 
2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre 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 la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació 
amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es 
relacionen, i d’acord amb 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 “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. A 
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més, l’ens local destinatari (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 en els darrers 12 mesos de com a mínim 1.000 actuacions totals. 
 
Els 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. 
 
El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera següent: 
 
- L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades de cada 

servei local d’ocupació (SLO) per l’import per actuació, segons el tram poblacional. 
 
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 

realitzades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2015 (font: aplicació 
Xaloc), que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis 
Locals d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies d’actuacions: amb 
empreses, amb demandants i d’intermediació.  

 
- L’import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost 

aprovat per aquest recurs per a cada tram. 
 
- El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons el padró vigent en el 

moment d’aprovació del Catàleg (font: Idescat): 
 

• Entitats locals de més de 50.000 habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els 50.000 

habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els 20.000 

habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants. 
• Entitats locals de menys de 5.000 habitants. 

 
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: 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 
Codi XGL 

Núm. operació 
comptable 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 16.514,36 22.019,15 16/Y/215895 1603000384/1 
Ajuntament d'Alella P0800300F 10.636,38 14.181,84 16/Y/215894 1603000384/2 
Ajuntament d'Arenys de 
Mar P0800600I 8.780,64 11.707,52 16/Y/215893 1603000384/3 
Ajuntament d'Arenys de 
Munt P0800700G 20.925,11 27.900,15 16/Y/215892 1603000384/4 
Ajuntament d'Argentona P0800900C 18.102,56 24.136,75 16/Y/215891 1603000384/5 
Ajuntament de Badia del 
Vallès P0831200A 13.623,68 18.164,91 16/Y/215807 1603000384/6 
Ajuntament de Berga P0802200F 15.113,92 20.151,89 16/Y/215890 1603000384/7 
Ajuntament de Calaf P0803100G 28.634,82 38.179,76 16/Y/215889 1603000384/8 
Ajuntament de Caldes 
de Montbui P0803300C 22.661,88 30.215,84 16/Y/215888 1603000384/9 
Ajuntament de Calella P0803500H 12.965,68 17.287,57 16/Y/215887 1603000384/10 
Ajuntament de Canet de 
Mar P0803900J 7.735,80 10.314,40 16/Y/215886 1603000384/11 
Ajuntament de 
Canyelles P0804200D 12.441,66 16.588,88 16/Y/215885 1603000384/12 
Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 38.731,16 51.641,55 16/Y/215884 1603000384/13 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès P0805000G 31.998,30 42.664,40 16/Y/215883 1603000384/14 
Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 55.757,08 74.342,77 16/Y/215882 1603000384/15 
Ajuntament de Centelles P0806600C 9.521,82 12.695,76 16/Y/215881 1603000384/16 
Ajuntament de Cervelló  P0806700A 8.640,32 11.520,43 16/Y/215880 1603000384/17 
Ajuntament de Cubelles P0807300I 14.945,24 19.926,99 16/Y/215878 1603000384/18 
Ajuntament de Gavà P0808800G 28.091,43 37.455,24 16/Y/215874 1603000384/19 
Ajuntament de Gelida P0809000C 10.350,72 13.800,96 16/Y/215873 1603000384/20 
Ajuntament de 
Granollers  P0809500B 27.425,57 36.567,43 16/Y/215872 1603000384/21 
Ajuntament de La 
Garriga P0808700I 22.903,24 30.537,65 16/Y/215875 1603000384/22 
Ajuntament de La 
Llagosta P0810400B 38.376,12 51.168,16 16/Y/215870 1603000384/23 
Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès P0808500C 22.770,04 30.360,05 16/Y/215876 1603000384/24 
Ajuntament de Llinars 
del Vallès P0810500I 17.485,38 23.313,84 16/Y/215869 1603000384/25 
Ajuntament de Malgrat 
de Mar P0810900A 34.568,48 46.091,31 16/Y/215868 1603000384/26 
Ajuntament de Manlleu P0811100G 31.572,90 42.097,20 16/Y/215867 1603000384/27 
Ajuntament de Manresa P0811200E 23.997,47 31.996,63 16/Y/215866 1603000384/28 
Ajuntament de Martorell P0811300C 22.465,14 29.953,52 16/Y/215865 1603000384/29 
Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 8.296,90 11.062,53 16/Y/215864 1603000384/30 
Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 16.610,83 22.147,77 16/Y/215862 1603000384/31 
Ajuntament de Mataró P0812000H 100.000,00 133.333,33 16/Y/215861 1603000384/32 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 
Codi XGL 

Núm. operació 
comptable 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 41.089,80 54.786,40 16/Y/215860 1603000384/33 
Ajuntament de Montgat P0812500G 6.512,32 8.683,09 16/Y/215859 1603000384/34 
Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 20.448,34 27.264,45 16/Y/215858 1603000384/35 
Ajuntament de 
Montornès del Vallès P0813500F 78.694,12 104.925,49 16/Y/215856 1603000384/36 
Ajuntament de Navàs P0814000F 5.753,81 7.671,75 16/Y/215855 1603000384/37 
Ajuntament de Palafolls P0815400G 20.089,67 26.786,23 16/Y/215852 1603000384/38 
Ajuntament de Palau-
Solità i Plegamans P0815500D  51.542,48 68.723,31 16/Y/215851 1603000384/39 
Ajuntament de Pallejà  P0815600B 26.049,48 34.732,64 16/Y/215850 1603000384/40 
Ajuntament de Parets 
del Vallès P0815800H 21.630,80 28.841,07 16/Y/215849 1603000384/41 
Ajuntament de Piera P0816000D 18.376,04 24.501,39 16/Y/215848 1603000384/42 
Ajuntament de Pineda 
de Mar P0816200J  14.912,82 19.883,76 16/Y/215847 1603000384/43 
Ajuntament de Polinyà P0816600A 33.827,65 45.103,53 16/Y/215846 1603000384/44 
Ajuntament de Premià 
de Dalt P0823000E 18.150,40 24.200,53 16/Y/215831 1603000384/45 
Ajuntament de Premià 
de Mar P0817100A 5.294,58 7.059,44 16/Y/215844 1603000384/46 
Ajuntament de Ripollet P0817900D 29.765,88 39.687,84 16/Y/215843 1603000384/47 
Ajuntament de Roda de 
Ter P0818200H 5.168,07 6.890,76 16/Y/215841 1603000384/48 
Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs P0819300E 19.164,78 25.553,04 16/Y/215840 1603000384/49 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 14.753,01 19.670,68 16/Y/215839 1603000384/50 
Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat P0819900B 30.557,12 40.742,83 16/Y/215838 1603000384/51 
Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 14.243,48 18.991,31 16/Y/215837 1603000384/52 
Ajuntament de Sant 
Esteve de Sesrovires P0820700C 7.474,68 9.966,24 16/Y/215836 1603000384/53 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages P0821200C 11.287,30 15.049,73 16/Y/215835 1603000384/54 
Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E 20.464,24 27.285,65 16/Y/215833 1603000384/55 
Ajuntament de Sant 
Joan Despí P0821600D 41.379,84 55.173,12 16/Y/215834 1603000384/56 
Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes P0823100C 28.933,53 38.578,04 16/Y/215830 1603000384/57 
Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès P0823800H 21.853,00 29.137,33 16/Y/215829 1603000384/58 
Ajuntament de Sant 
Sadurní Anoia P0824000D 5.839,00 7.785,33 16/Y/215828 1603000384/59 
Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet P0826200H 7.716,33 10.288,44 16/Y/215822 1603000384/60 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 
Codi XGL 

Núm. operació 
comptable 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts P0826300F 6.884,37 9.179,16 16/Y/215821 1603000384/61 
Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui P0825000C 8.289,16 11.052,21 16/Y/215827 1603000384/62 
Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos P0825100A 41.944,93 55.926,57 16/Y/215826 1603000384/63 
Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera P0825900D 11.619,94 15.493,25 16/Y/215825 1603000384/64 
Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda P0826000B 57.874,29 77.165,72 16/Y/215824 1603000384/65 
Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 41.506,45 55.341,93 16/Y/215820 1603000384/66 
Ajuntament de Sitges P0827000A 19.729,56 26.306,08 16/Y/215819 1603000384/67 
Ajuntament de Súria P0827400C 5.321,75 7.095,67 16/Y/215818 1603000384/68 
Ajuntament de Tordera P0828400B 20.871,88 27.829,17 16/Y/215817 1603000384/69 
Ajuntament de Torelló P0828500I 14.369,16 19.158,88 16/Y/215816 1603000384/70 
Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 7.952,20 10.602,93 16/Y/215815 1603000384/71 
Ajuntament de Vallirana P0829600F 6.512,44 8.683,25 16/Y/215814 1603000384/72 
Ajuntament de Vic P0829900J 43.221,06 57.628,08 16/Y/215813 1603000384/73 
Ajuntament de 
Viladecans  P0830200B 57.365,88 76.487,84 16/Y/215812 1603000384/74 
Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès P0830600C 66.314,55 88.419,40 16/Y/215810 1603000384/75 
Ajuntament de Vilanova 
del Camí P0830300J 5.930,68 7.907,57 16/Y/215811 1603000384/76 
Ajuntament de Vilanova 
del Vallès P0831000E 8.045,73 10.727,64 16/Y/215808 1603000384/77 
Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú P0830800I  24.856,88 33.142,51 16/Y/215809 1603000384/78 
Ajuntament de Vilassar 
de Mar P0821700B 6.785,88 9.047,84 16/Y/215832 1603000384/79 
Ajuntament del Masnou P0811700D 30.488,70 40.651,60 16/Y/215863 1603000384/80 
Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort P0818100J 32.511,04 43.348,05 16/Y/215842 1603000384/81 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat P0816800G 40.302,92 53.737,23 16/Y/215845 1603000384/82 
Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 12.126,84 16.169,12 16/Y/215877 1603000384/83 
Ajuntament d'Igualada P0810100H 43.182,54 57.576,72 16/Y/215871 1603000384/84 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat P0814600C 14.850,72 19.800,96 16/Y/215854 1603000384/85 
Ajuntament d'Olivella P0814700A 12.771,71 17.028,95 16/Y/215853 1603000384/86 
Ajuntament de 
Navarcles P0813500F 8.761,45 11.681,93 16/Y/216304 1603000384/95 
Ajuntament de Corbera 
de Llobregat P0807200A 16.100,08 21.466,77 16/Y/216366 1603000384/96 
Mancomunitat de la Vall 
del Tenes P5809508D  100.000,00 133.333,33 16/Y/215803 1603000384/87 
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Ens destinatari NIF 
Aportació 
Diputació 

(EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 
Codi XGL 

Núm. operació 
comptable 

Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària 
La Plana P0800024B 29.136,42 38.848,56 16/Y/215804 1603000384/88 
Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès P5800013D 23.553,75 31.405,00 16/Y/215806 1603000384/89 
Consell Comarcal de 
l'Anoia P5800006H 6.742,40 8.989,87 16/Y/215805 1603000384/90 
Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà P5826801B 5.253,66 7.004,88 16/Y/215802 1603000384/91 
Consorci del Barri de la 
Mina P0800080D 47.894,58 63.859,44 16/Y/215800 1603000384/92 
Consorci per a la 
promoció de municipis 
del Moianès Q5856406C 32.542,16 43.389,55 16/Y/215801 1603000384/93 
Consorci per a la 
Promoció dels Municipis 
del Lluçanès  P0800097H 13.692,51 18.256,68 16/Y/215799 1603000384/94 
 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de dos milions dos-cents 
noranta-vuit mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta set cèntims (2.298.925,47 €) 
del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/30101/24100/46250 2.040.109,99 
G/30101/24100/46350 129.136,42 
G/30101/24100/46550 30.296,15 
G/30101/24100/46750 99.382,91 
         Total  2.298.925,47 

 
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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació 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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1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 

presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 

 
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 

la marca de la Diputació de Barcelona 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 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, la 
Diputació de Barcelona realitzarà un pagament avançat equivalent al 50% de 
l’import concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació. 
 

3.2. La diferència entre l’import del pagament avançat i l’import total de l’ajut es 
pagarà contra una justificació final de l’ajut. 

 
3.3. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import del 

pagament avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions 
parcials de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament 
avançat. 

 
3.4. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el 
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb 
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic 
es realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
4. Justificació 
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4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 

 
4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 

en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 

 
4.4. La despesa elegible és la corresponent a les despeses corrents dels  capítols 

1, 2 i 4. No són elegibles les despeses vinculades a accions de formació, ni 
tampoc les destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició 
de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter 
amortitzable. 

 
4.5. Es poden 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. 
 

4.6. Es poden 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 que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 

 
4.7. Per justificar les despeses, cal que l’ens destinatari presenti el model 

normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació 
de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor de 
l’ens. 
 

4.8. Amb l’última justificació cal presentar també: 
- El document de Dades tècniques C4-026. 
- Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 

actuacions subvencionades. 
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4.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
 

4.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
4.11. 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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
4.12. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
4.13. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament 

provinent de la Diputació de Barcelona. 
 

4.14. 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 0,75. 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. 

 
4.15. El seguiment tècnic es realitza 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. 

 
4.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de 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. 

 
4.17. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 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. 
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4.18. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres 
ens, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut. 

 
4.19. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
5. Tancament i liquidació 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic 
de la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions.” 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
14.- Dictamen pel qual es 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 2016 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és 
del tenor literal següent: 
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“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
 
5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. Vist que en el Catàleg de serveis de 2016 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).  

 
7. 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. 

 
8. 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). 

 
9. Els criteris objectius utilitzats per a l’assignació del fons disponible per al 2016 entre 

els ens locals membres de la XODEL són els següents: 
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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 46.000 €, 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 Font 

Anàlisi supramunicipal:  

Fix 

Catàleg 
de 
productes 
i serveis 
de la 
XODEL 

 ≥ 20 municipis 20
 ≤ 19 municipis 15

Anàlisi municipal ≥ 75.000 
hab. 10

 
 
Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les 
activitats desenvolupades el 2015 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la 
XODEL). 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%) 
  
    % Període mesura Font 
Productes i serveis     
   ≤ 3 productes 
permanents 10 

01/01/2015 - 
31/12/2015 

Catàleg 
de 
productes 
i serveis 
de la 
XODEL 

   4 a 6 productes 
permanents 20 
   ≥ 7 productes 
permanents 30 
Servei d'atenció de 
consultes 10 
Accessibilitat web 10 
Altres1 10 
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 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en 
funció de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2015 en 
el marc de la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de 
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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 

Assistència1:    
 ≥ 75% 15

01/01/2015 - 
31/12/2015 

Registre de 
participació 
de l'OTEDE 

 
≥ 50% i < 
74% 10

 ≤49% 0 

Participació2 5 
  

Actes de 
cada 
activitat 

1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, 
etc.) 
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 
2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13.10.2015). 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Observatoris de 
desenvolupament econòmic local”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es 
relacionen, 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. 
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Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A, 
és a dir 46.000 €, 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 Font 
Anàlisi supramunicipal:  

Fix 

Catàleg de 
productes i 
serveis de la 
XODEL 

 ≥ 20 municipis 20 
 ≤ 19 municipis 15 
Anàlisi municipal ≥ 75.000
hab. 

10 

 
 
Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats 
desenvolupades el 2015 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL). 
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%)  
    % Període mesura Font 
Productes i serveis     
   ≤ 3 productes permanents 10 

01/01/2015 - 
31/12/2015 

Catàleg 
de 
productes 
i serveis 
de la 
XODEL 

   4 a 6 productes permanents 20 
   ≥ 7 productes permanents 30 
Servei d'atenció de consultes 10 
Accessibilitat web 10 
Altres1 10 
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 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció 
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2015 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 
Assistència1:    
 ≥ 75% 15

01/01/2015 - 
31/12/2015 

Registre de 
participació de 
l'OTEDE 

 ≥ 50% i < 74% 10
 ≤49% 0 

Participació2 5 
  

Actes de cada 
activitat 

1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.) 
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 
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Ens destinatari NIF 
 Aportació 
Diputació 
(EUR) 

 Codi XGL  
Operació comptable 

Número Posició 

Agència de 
desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 22.131,00 16/Y/215911 1603000421 1 

Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 21.488,00 16/Y/215925 1603000421 2 

Ajuntament de Manresa P0811200E 24.217,00 16/Y/215923 1603000421 3 
Ajuntament de Mataró P0812000H 24.160,00 16/Y/215922 1603000421 4 
Ajuntament de Sabadell P0818600I 24.160,00 16/Y/215921 1603000421 5 
Ajuntament de 
Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 22.895,00 16/Y/215920 1603000421 6 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 24.160,00 16/Y/215919 1603000421 7 
Ajuntament d'Igualada P0810100H 23.217,00 16/Y/215924 1603000421 8 
Consell Comarcal 
Barcelonès 

P5800012F 22.395,00 16/Y/215917 1603000421 9 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 26.802,00 16/Y/215918 1603000421 10 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 25.217,00 16/Y/215916 1603000421 11 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 23.717,00 16/Y/215913 1603000421 12 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 25.217,00 16/Y/215915 1603000421 13 
Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Moianès 

Q5856406C 20.809,00 16/Y/215910 1603000421 14 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P0800176J 23.803,00 16/Y/215914 1603000421 15 

Mancomunitat Penedès-
Garraf 

P0800008E 23.217,00 16/Y/215912 1603000421 16 

Agencia de 
Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Q0801811A 22.395,00 16/Y/215909 1603000421 17 

Aportació total Diputacio 
(EUR) 

400.000,00 € 

 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre cents mil euros 
(400.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 
de 2016 de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, de la 
següent manera: 
 
 Cent seixanta-quatre mil dos-cents noranta set euros (164.297,00 €) a l’aplicació 

pressupostària G/30102/43900/46250. 
 Vint-i-tres mil dos cents disset euros (23.217,00€) a l’aplicació pressupostària 

G/30102/43900/46350. 
 Cent quaranta-set mil cent cinquanta-un euros (147.151,00 €) a l’aplicació 

pressupostària G/30102/43900/46550. 
 Seixanta-cinc mil tres cents trenta-cinc euros (65.335,00 €) a l’aplicació 

pressupostària G/30102/43900/46750. 
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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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 

 
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 

la marca de la Diputació de Barcelona 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, i ateses les dificultats de 
les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma següent: la 
Diputació de Barcelona efectuarà pagaments avançats 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 del pagament avançat 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 del pagament 
avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament avançat. 

 
3.3. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el 

75% 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.  

 
4. Justificació 
 

4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 
 

4.4. La despesa elegible és 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. 

 
4.5. Es poden 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 euros. 
- 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. 
 

4.6. Es poden justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15% del 
cost total elegible: 
 
- Direcció i Coordinació, personal administratiu o de suport. 
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- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 
assegurances, etc.). 

- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

4.7. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el 
model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La 
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-
interventor de l’ens. 
 

4.8. A més, caldrà presentar la documentació següent: 
- Memòria detallada de la realització de l'actuació (Dades tècniques C4-026). 
- Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 

activitats realitzades 
 

4.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
 

4.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
4.11. 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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
4.12. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
4.13. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament 

provinent de la Diputació de Barcelona. 
 

4.14. A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d’un import 
mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat pel 
coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s’ha 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. 

 
4.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de 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. 
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4.16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 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, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut. 

 
4.18. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
5. Tancament i liquidació 

 
5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 

de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic 
de la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions.” 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió dels ajuts 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 de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
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2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 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, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pel procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3.b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
 

5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. En el Catàleg de serveis de l’any 2016 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 2016-2020 (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). 

 
7. 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. 
 
8. 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 
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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 
2016-2020. 

 
9. Els criteris objectius utilitzats per al repartiment entre els ens locals membres de la 

Xarxa dels fons disponibles per al 2016 han estat:   
 

 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 
10.000,00 euros 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 gener de 2016). 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 140.000,00 euros, en funció de la proporció 
d’empreses que cada ens local té sobre el total del cens. 

 
 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens 

local en les activitats desenvolupades al 2015 (segons dades 
subministrades pels ens locals el gener de 2016). S’assigna una 
puntuació 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 70.000,00 euros, en funció de la puntuació 
que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de 
puntuacions.  

 
 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local 

l’any 2015 (segons dades subministrades pels ens locals el gener de 
2016). Aquí es compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del 
nombre d’accions diferents on hagin participat. S’assigna una puntuació 
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 70.000 euros, en funció de la puntuació que cada ens 
local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de puntuació.  

 
10. L’aplicació d’aquests criteris és sobre un fons total disponible de quatre-cents mil 

euros (400.000,00 euros). 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I 5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015).  
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2. Vist l’apartat setè I 5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre 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 la concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, segons la distribució i quanties que es relacionen i d’acord amb els següents 
criteris de distribució: 

 
 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000,00 

euros 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 gener de 2016). 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 140.000,00 euros, en funció de la proporció d’empreses que 
cada ens local té sobre el total del cens. 

 
 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en 

les activitats desenvolupades al 2015 (segons dades subministrades pels ens 
locals el gener de 2016). S’assigna una puntuació 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 70.000,00 euros, en 
funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de puntuacions.  

 
 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any 

2015 (segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2016). Aquí es 
compta el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions 
diferents on hagin participat. S’assigna una puntuació 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 70.000 euros, en 
funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de puntuació.  
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre-cents mil euros 
(400.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:  
 

- Un import de dos-cents trenta-nou mil sis-cents divuit euros amb vint-i-dos cèntims 
(239.618,22 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46550 del 
pressupost de l’any 2016. 
 
- Un import de cent-seixanta mil tres-cents vuitanta-un euros amb setanta-vuit 
cèntims (160.381,78 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/43300/46750 del pressupost de l’any 2016. 
 

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 31 de maig de 2016. 
 

Ens Local NIF
 Aportació 
Diputació 

 Import a 
justificar 

Codi XGL
Núm.Operació 

Comptable

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (NODE Garraf)

Q0801811A     27.676,33 €      46.127,22 € 16Y215897 1603000375/001

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Lluçanès

P0800097H     29.755,34 €      49.592,23 € 16Y215898 1603000375/002

Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental

P0800120H     33.058,64 €      55.097,73 € 16Y215899 1603000375/003

Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès

Q5856406C     33.953,97 €      56.589,95 € 16Y215900 1603000375/004

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà

P5826801B     35.937,50 €      59.895,83 € 16Y215901 1603000375/005

Consell Comarcal Vallès Oriental P5800010J     41.024,15 €      68.373,58 € 16Y215902 1603000375/006

Consell Comarcal de l'Osona P5800015I     31.414,69 €      52.357,82 € 16Y215903 1603000375/007

Consell Comarcal del Maresme P5800008D     33.863,23 €      56.438,72 € 16Y215904 1603000375/008

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H     32.437,35 €      54.062,25 € 16Y215905 1603000375/009

Consell Comarcal del Bages P5800009B     24.541,37 €      40.902,28 € 16Y215906 1603000375/010

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H     32.911,56 €      54.852,60 € 16Y215907 1603000375/011

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D     43.425,87 €      72.376,45 € 16Y215908 1603000375/012
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1.2. La tramitació de l’acceptació, pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 

1.4. L’acte d’acceptació que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.5. Transcorregut el termini d’acceptació el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior, sense que s’hagin 

esmenat els defectes notificats s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució  

 
2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 

comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. 
 

2.2. Les activitats per part dels ens locals han de formar part del Pla Estratègic i 
Operatiu de la Xarxa. 

 
2.3. Cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim una activitat 

en cadascun dels següents àmbits estratègics del Pla Estratègic i Operatiu de 
la Xarxa: Creació d’empreses i Optimització de la gestió empresarial i 
Innovació productiva. Aquestes activitats han de suposar com a mínim un 
30% del cost total de l’actuació. 

 
2.4. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència 

de la marca de la Diputació de Barcelona 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 de Barcelona. 

 
3. Pagament  

 
3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, i ateses les dificultats de 

les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma següent: la 
Diputació de Barcelona efectuarà pagaments avançats 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 del pagament avançat 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 del pagament 
avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament avançat. 

  
3.3. 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. Per al compliment de l’obligació de cofinançament del 40% del cost total de 

l’actuació per part de l’ens destinatari, la procedència dels fons de l’ens local 
pot ser qualsevol, mentre no sigui la pròpia Diputació de Barcelona. La 
justificació de la despesa serà en funció de l'import atorgat. 

 
4. Justificació  
 

4.1. Els destinataris disposen com a màxim fins el 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’Àrea, s’ha de requerir 
els destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies, des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho es procedirà a la 
revocació de l’ajut. 

 
4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 

en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
la justificació electrònica. 

 
4.3. 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. 

 
4.4. La despesa elegible és 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 50.000,00 €  
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 
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- 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. S’exceptuarà d’aquesta limitació la participació en fires 
professionals tipus Alimentària o el Fòrum Gastronòmic. 
 
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. 

 
4.5. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona cal que l’ens 

destinatari presenti el model normalitzat de justificació, d’acord amb la 
modalitat d’execució. La justificació de despeses ha de ser signada per 
l’interventor/a o pel 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 C4-026). 
 Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les 

activitats realitzades. 
 
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 han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
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 de Barcelona ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest 
pugui prendre coneixement.  
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4.10. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació de Barcelona s’ha d’ajustar a 
la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 

4.11. 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’ha 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. 

 

4.12. Les actuacions objecte d’ajut són incompatibles amb altre finançament 
provinent de la Diputació de Barcelona. 

 

4.13. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions, es 
redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 

5. Tancament i liquidació  
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de 15 dies, des de l’endemà de la 
notificació, per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva, i 
la revocació dels ajuts no justificats. 
Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació.  

 

5.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, s’han de sol·licitar els imports 
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas 
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de 
l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 

Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 

Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler 
d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i 
notificar a la  Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 

Oficina Tècnica de Turisme 
 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, per 
canvi de destí, l’increment en 36.500 € (trenta-sis mil cinc-cents euros), l’ajut 
atorgat a l’Ajuntament de Berga, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
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2012-2015” per a l’actuació “Berga destinació turística”,Codi XGL 13/X/100389.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 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. 
 
En data 19 de desembre de 2013  per acord de la Junta de Govern (Reg. Acords 
711/13) va ser aprovat un conveni específic en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Berga destinació 
turística”, codi XGL 13/X/100389 per un import de 181.625 €. L’esmentat conveni va 
ser signat en data 23 de gener de 2014.  
 
Vist que l’Ajuntament de Berga ha sol·licitat un canvi de destinació per tal poder 
incrementar l’actuació “Berga destinació turística”, codi XGL 13/X/100389 en 36.500 € 
quedant aquesta actuació amb una aportació de la Diputació de Barcelona en 
218.125€.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona va comunicar a l’ens local l’acceptació del canvi de 
destinació, i l’ens local, d’acord amb les seves instruccions ha tramitat la documentació 
corresponent.  
 
Vist el que preveu el pacte desè del conveni les modificacions del conveni requeriran 
la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, 
s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Vist l’apartat setè I 5.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. - APROVAR per canvi de destí, l’increment de l’actuació “Berga destinació 
turística” en trenta-sis mil cinc-cents euros (36.500 €) de l’ajut atorgat l’Ajuntament de 
Berga, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” , d’acord amb el 
següent detall: 
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Segon.- AUTORITZAR i disposar una despesa de trenta-sis mil cinc-cents euros 
(36.500 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76240, del vigent 
pressupost corporatiu.  
 
Tercer.- PUBLICAR el present acord de conformitat amb el previst a l’article 30.2 i 
30.3 de la Llei 15/2014 de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa que modifiquen els arts. 18 i 20 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 
 
Quart.-  NOTIFICAR les modificacions a l’ajuntament de Berga, i incorporar tant la 
petició de l’Ajuntament que s’adjunta com Annex al present dictamen com la còpia dels 
presents acords al conveni de referència signat en data 23 de gener de 2014.” 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall, en resolució de l’expedient núm. 2015/9553.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 07/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà de Vall de data 1 de desembre de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a pintar un pas de vianants, a la carretera BV-
1604 al PK 3+027, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal de Lliçà 
de Vall (expedient núm. 2015/9553). 
 
En data 19/01/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall en data 1 de desembre 
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

Necessitat acordada 
objecte de canvi de 
destinació  

Codi XGL Aportació 
Diputació 
inicial 

Import 
increment 

Aportació final 
Diputació nova 
necessitat 
acceptada 

Berga destinació turística 13/X/100389 181.625 € 36.500 € 218.125 € 
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- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de 
vianants amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

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

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

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

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

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

de la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- 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.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall, autorització per 
pintar un pas de vianants, a la carretera BV-1604 al PK 3+027, ambdós marges, tram 
urbà i travessera, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm. 2015/9553), 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.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedient núm. 2015/9683.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és 
del tenor literal següent: 
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“En data 11/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Taradell de data 07 de desembre de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés 
existent, a la carretera BV-5306 del PK 3+075 al PK 3+085, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Taradell (expedient núm. 2015/9683). 
 
En data 25/01/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Taradell en data 07 de desembre de 
2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 

- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

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

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

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 

- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
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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. 

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

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

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

de la carretera. 
 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Taradell, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5306 del PK 3+075 al PK 3+085, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Taradell (expedient núm. 2015/9683), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Taradell, amb domicili a 
efectes de notificacions a Taradell (08552), carrer de la Vila, 45, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions en favor dels ajuntaments de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de fer front a les 
despeses de transport escolar en el marc de la campanya “Coneguem Els 
Nostres Parcs” 2016, per un import de 43.837,68 € (quaranta-tres mil vuit-cents 
trenta-set euros amb seixanta-vuit cèntims).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 29 
d’octubre de 2015, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer 
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres 
parcs” exercici 2016. 
 
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la 
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la 
campanya “Coneguem els nostres parcs”, en concret la base dotzena, que regula els 
Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió. 
 
Atès que es va constituir l’òrgan col·legiat en data  9 de febrer de 2016 per a l’examen 
i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les bases 
reguladores abans esmentades. Resta conformada sota presidència del Diputat Adjunt 
d’Espais Naturals, Sr. Jesús Calderer Palau; pel Coordinador d’Àmbit d’Espais 
Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma; per la representant de la presidència de la 
Corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez; pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals, Sr. 
Jordi Bellapart Colomer i per la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. 
Àngels Palacio Pastor, que actua com a secretària del l’Òrgan Col·legiat. 
 
Atès que de les 60 sol·licituds presentades no s’ha denegat cap subvenció. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
 
Atès que l’òrgan col·legiat vist l’informe tècnic de data 12 de gener que recull la 
informació, valora les peticions i determina les quantitats a subvencionar a cada 
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ajuntament beneficiari va formular  la proposta de concessió que s’acompanya al 
present Dictamen. 
 
Atès que en data 9 de febrer de 2016 el President de l’òrgan col·legiat ha formulat la 
proposta de concessió, la qual s’acompanya al present Dictamen. 
 
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 60.000,00 € i que la proposta que formula el President 
de l’òrgan de valoració ascendeix a la quantitat de 43.837,68 €. 
 
Atès que aquesta despesa cal imputar-la al pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, G/50400/17230/46200, corresponent a l’exercici del 2016. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de 
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple 
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009. 
 
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret  de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1r. i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de 
Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar de sisè curs dels centres 
d’ensenyament primari, que realitzin visites als espais protegits que formen part de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem 
els nostres parcs”, durant el curs escolars 2015-2016. 
 
Segon.- Atorgar aquestes subvencions d’acord amb la relació, que a continuació es 
detalla: 
 

Operació 
comptable   Ens NIF Ens 

Import 
atorgat 

1603000263 1 AJ. ABRERA P0800100J 671,00
1603000263 2 AJ. ALELLA P0800300F 123,97
1603000263 3 AJ. BADIA DEL VALLES P0831200A 738,05
1603000263 4 AJ. BERGA P0802200F 1.136,80
1603000263 5 AJ. CABRILS P0803000I 211,20
1603000263 6 AJ. CANYELLES P0804200D 172,80
1603000263 7 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 3.456,00
1603000263 8 AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 150,00
1603000263 9 AJ. CERDANYOLA DEL VALLES P0826600I 712,80
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Operació 
comptable   Ens NIF Ens 

Import 
atorgat 

1603000263 10 AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT P0807200A 1.861,20
1603000263 11 AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 1.036,80

1603000263 12 
AJ. LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS,  P0808500C 1.050,00

1603000263 13 AJ. GAVA P0808800G 554,40
1603000263 14 AJ. GELIDA P0809000C 222,50
1603000263 15 AJ. GRANADA, LA P0809300G 99,00
1603000263 16 AJ. GUALBA P0809600J 132,00
1603000263 17 AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES P0811600F 159,01
1603000263 18 AJ. MASQUEFA P0811800B 313,50
1603000263 19 AJ. MATARO P0812000H 1.543,25
1603000263 20 AJ. MOLINS DE REI P0812200D 1.236,00
1603000263 21 INST. MPAL. EDUC. MOLLET VALLE P5812302G 1.428,84
1603000263 22 AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E 163,32
1603000263 23 AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 511,70
1603000263 24 AJ. MONTGAT P0812500G 540,00
1603000263 25 AJ. ODENA P0814200B 175,00
 1603000263 26 AJ. OLERDOLA P0814400H 204,82
1603000263 27 AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 172,80
1603000263 28 AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 789,39
1603000263 29 AJ. PALAU-SOLITA I PLEGAMANS P0815500D 177,87
1603000263 30 AJ. PAPIOL, EL P0815700J 343,00
1603000263 31 AJ. PIERA P0816000D 621,50
1603000263 32 AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 501,60
1603000263 33 AJ. POLINYA P0816600A 550,00
1603000263 34 AJ. RUBI P0818300F 1.657,43
1603000263 35 AJ. SANT ADRIA DE BESOS P0819300E 882,00
1603000263 36 AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J 2.038,40
1603000263 37 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 556,81
1603000263 38 AJ. SANT CELONI P0820100F 923,31
1603000263 39 AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B 180,00
1603000263 40 PATR. MPAL. D'EDUCACIO DE SAN V08901910 1.103,52
1603000263 41 AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA P0820600E 161,70
1603000263 42 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 1.209,60
1603000263 43 AJ. SANT JOAN DESPI P0821600D 694,32
1603000263 44 AJ. SANT JULIA  DE VILATORTA P0821800J 160,72
1603000263 45 AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 588,00
1603000263 46 AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 183,26
1603000263 47 AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES P0823800H 1.080,00
1603000263 48 AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 1.162,56
1603000263 49 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C 1.567,45
1603000263 50 AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G 401,80
1603000263 51 AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C 484,00
1603000263 52 AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B 1.176,00
1603000263 53 AJ. SURIA P0827400C 525,00
1603000263 54 AJ. TEIA P0828100H 377,30
1603000263 55 AJ. TERRASSA P0827900B 2.484,00
1603000263 56 AJ. TORELLO P0828500I 49,00
1603000263 57 AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT P0828900A 465,50
1603000263 58 AJ. VILAFRANCA DEL PENEDES P0830600C 220,50
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Operació 
comptable   Ens NIF Ens 

Import 
atorgat 

1603000263 59 AJ. VILANOVA DEL VALLES P0831000E 334,18
1603000263 60 AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 1.411,20
       TOTAL 43.837,68

 
Tercer.- Disposar  una despesa de 43.837,68€ amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/46200, de l’exercici del 2016, per fer front a les subvencions que 
s’atorguen. 
 
Quart.- Alliberar el saldo restant per import total de 16.162,32 €. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als ajuntaments esmentats en el present 
Dictamen.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini de resolució i la substitució d’un membre de l’òrgan 
col·legiat encarregat de la instrucció i proposta d’atorgament de les 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en favor dels centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per 
un import de 8.170 € (vuit mil cent setanta euros).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18 
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics 
i concertats, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 
d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de concessió 
administrativa. 
 
Atès que d’acord amb les bases reguladores de les subvencions s’estableixen dos 
períodes de presentació de sol·licituds i de resolucions d’atorgament de subvencions; 
la primera corresponent al primer semestre de 2015, que va ser resolta per Junta de 
Govern, de data 11 de juny de 2015 i la segona convocatòria per a les sol·licituds 
presentades des de l’1 d’octubre de 2015 fins al 30 de novembre de 2015, la qual 
havia der aprovada la seva resolució abans del 31 de gener de 2016. 
 
Atès que s’han presentat 11 sol·licituds de subvenció a la convocatòria del segon 
semestre i prèviament s’ha de convocar l’òrgan responsable de la instrucció del 
procediment per a l’atorgament de les subvencions, d’acord amb la base 12 de les 
bases reguladores de les subvencions. 
 
Atès que cal procedir a la substitució com a membre de l’òrgan col·legiat al 
coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient, donat que per Decret de la 
presidència en funcions de la Diputació de Barcelona, de data 10 de juliol de 2015, van 
ser cessats el personal eventual que havia estat nomenat durant el mandat 2011-2015, 
entre ells el coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient. 
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Atès que es proposa com a nou membre de l’òrgan col·legiat al coordinador d’Àmbit 
d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 
 
Atès que la retenció de crèdit efectuada no s’hi incorporarà com a romanent de crèdit a 
l’exercici de l’any 2016, cal procedir a rehabilitar el crèdit necessari per fer front a les 
subvencions que s’atorguen.  
 
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Vist l’apartat primer I i el subapartat 3.b de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, 
sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 1r. i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern la 
proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar fins al 31 de març de 2016 el termini de resolució de l’atorgament 
de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin fer estades els 
equipaments pedagògics existents als parcs naturals, de la segona convocatòria de 
l’exercici 2015. 
 
Segon.- Substituir com a membre de l’òrgan col·legiat responsable del procediment 
d’atorgaments de subvencions al coordinador en matèria d’Espais i Medi Ambient, pel  
coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 
 
Tercer.- AUTORITZAR una despesa de VUIT MIL CENT SETANTA EUROS 
(8.170,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/48900, del 
pressupost de l’exercici 2016 per fer front a les  subvencions que s’atorguen, 
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 5776. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la prorroga de la 
resolució d’aquetes subvencions i la substitució del membre de l’òrgan col·legiat. i  
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat.” 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència dels Serveis de Cultura 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
 
5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. Vist que en el Catàleg de serveis es preveu el recurs econòmic consistent en fons 

de prestació “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 
5.000 habitants”. 
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7. Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants. 

 
8. L'objectiu del fons és facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als municipis més 

petits, flexibilitzar el suport a les activitats culturals i assolir la màxima cobertura 
territorial possible. 

 
9. La distribució dels ajuts es concreta basant-se en l'índex de població, de manera 

que s'estableix una ràtio per habitant, prenent com a referència les dades de 
població oficial, amb una aportació mínima de 1.000 euros per municipi, i preveient 
mesures de correcció percentuals i afavorint els municipis més petits. 

 
Fonament de dret 
 
Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ”Desenvolupament de 
polítiques culturals en municipis de fins 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons la 
distribució i quanties que es relacionen, i d’acord amb els següents criteris de 
distribució, basats únicament i exclusivament en un criteri poblacional (segons el padró 
d’1 de gener de 2014): 
 
1. Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament. 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 per tal de què, 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 4), obtenint així l’import assignat. 

 
4. Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1.000,00 €, independentment de 

l’assignació obtinguda en el repartiment. Per això serà necessari no repartir la 
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totalitat de l’import dels fons en el punt anterior, s’haurà de reservar una quantitat 
per tal de completar l’assignació d’aquests municipis fins a aquest mínim. 

 

Ajuntament 

Aportació 
Diputació NIF 

Població
Codi XGL 

Operació comptable 

 Número Posició
Aguilar de Segarra 1.000,00 P0800200H 251 16/Y/216121 1603000387 1 
Aiguafreda 2.500,00 P0801400C 2.498 16/Y/216115 1603000387 2 
Alpens 1.000,00 P0800400D 300 16/Y/216120 1603000387 3 
Argençola 1.000,00 P0800800E 212 16/Y/216119 1603000387 4 
Avià 2.400,00 P0801100I 2.258 16/Y/216118 1603000387 5 
Avinyó 2.400,00 P0801200G 2.275 16/Y/216117 1603000387 6 
Avinyonet del Penedès 1.900,00 P0801300E 1.675 16/Y/216116 1603000387 7 
Bagà 2.300,00 P0801600H 2.225 16/Y/216114 1603000387 8 
Balenyà 3.200,00 P0801700F 3.724 16/Y/216113 1603000387 9 
Balsareny 3.000,00 P0801800D 3.343 16/Y/216112 1603000387 10 
Bellprat 1.000,00 P0802100H 78 16/Y/216111 1603000387 11 
Borredà 1.000,00 P0802400B 540 16/Y/216110 1603000387 12 
Bruc, El 2.100,00 P0802500I 1.991 16/Y/216109 1603000387 13 
Brull, El 1.000,00 P0802600G 263 16/Y/216108 1603000387 14 
Cabanyes, Les 1.200,00 P0802700E 961 16/Y/216107 1603000387 15 
Cabrera d'Anoia 1.600,00 P0802800C 1.363 16/Y/216106 1603000387 16 
Cabrera de Mar 3.300,00 P0802900A 4.525 16/Y/216105 1603000387 17 
Calaf 3.100,00 P0803100G 3.475 16/Y/216104 1603000387 18 
Calders 1.200,00 P0803400A 949 16/Y/216102 1603000387 19 
Caldes d'Estrac 2.700,00 P0803200E 2.738 16/Y/216103 1603000387 20 
Calldetenes 2.500,00 P0822400H 2.429 16/Y/216100 1603000387 21 
Callús 2.100,00 P0803700D 1.985 16/Y/216099 1603000387 22 
Calonge de Segarra 1.000,00 P0803600F 202 16/Y/216101 1603000387 23 
Campins 1.000,00 P0803800B 521 16/Y/216098 1603000387 24 
Cànoves i Samalús 2.800,00 P0804100F 2.863 16/Y/216097 1603000387 25 
Canyelles 3.300,00 P0804200D 4.345 16/Y/216096 1603000387 26 
Capolat 1.000,00 P0804400J 88 16/Y/216095 1603000387 27 
Cardona 3.400,00 P0804600E 4.921 16/Y/216094 1603000387 28 
Carme 1.000,00 P0804700C 817 16/Y/216093 1603000387 29 
Casserres 1.800,00 P0804800A 1.569 16/Y/216092 1603000387 30 
Castell de l'Areny 1.000,00 P0805600D 75 16/Y/216087 1603000387 31 
Castellar de n'Hug 1.000,00 P0805100E 159 16/Y/216090 1603000387 32 
Castellar del Riu 1.000,00 P0804900I 171 16/Y/216091 1603000387 33 
Castellbell i el Vilar 3.100,00 P0805200C 3.624 16/Y/216089 1603000387 34 
Castellcir 1.000,00 P0805400I 718 16/Y/216088 1603000387 35 
Castellet i la Gornal 2.300,00 P0805700B 2.237 16/Y/216086 1603000387 36 
Castellfollit de Riubregós 1.000,00 P0805900H 177 16/Y/216084 1603000387 37 
Castellfollit del Boix 1.000,00 P0805800J 428 16/Y/216085 1603000387 38 
Castellgalí 2.200,00 P0806000F 2.022 16/Y/216083 1603000387 39 
Castellnou de Bages 1.500,00 P0806100D 1.241 16/Y/216082 1603000387 40 
Castellolí 1.000,00 P0806200B 571 16/Y/216081 1603000387 41 
Castellterçol 2.500,00 P0806300J 2.400 16/Y/216080 1603000387 42 
Castellví de la Marca 1.800,00 P0806400H 1.589 16/Y/216079 1603000387 43 
Castellví de Rosanes 2.000,00 P0806500E 1.760 16/Y/216078 1603000387 44 
Cercs 1.500,00 P0826800E 1.246 16/Y/215965 1603000387 45 
Collbató 3.300,00 P0806800I 4.427 16/Y/216077 1603000387 46 
Collsuspina 1.000,00 P0806900G 338 16/Y/216076 1603000387 47 
Copons 1.000,00 P0807000E 323 16/Y/216075 1603000387 48 
Espunyola, L' 1.000,00 P0807700J 259 16/Y/216074 1603000387 49 
Esquirol, L' 2.300,00 P0825400E 2.188 16/Y/215972 1603000387 50 
Estany, L' 1.000,00 P0807800H 407 16/Y/216073 1603000387 51 
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Ajuntament 

Aportació 
Diputació NIF 

Població
Codi XGL 

Operació comptable 

 Número Posició
Figaró-Montmany 1.300,00 P0813300A 1.096 16/Y/216041 1603000387 52 
Fígols 1.000,00 P0807900F 43 16/Y/216072 1603000387 53 
Fogars de la Selva 1.700,00 P0808100B 1.512 16/Y/216070 1603000387 54 
Fogars de Montclús 1.000,00 P0808000D 482 16/Y/216071 1603000387 55 
Folgueroles 2.400,00 P0808200J 2.259 16/Y/216069 1603000387 56 
Fonollosa 1.700,00 P0808300H 1.429 16/Y/216068 1603000387 57 
Font-rubí 1.600,00 P0808400F 1.353 16/Y/216067 1603000387 58 
Gaià 1.000,00 P0808900E 163 16/Y/216065 1603000387 59 
Gallifa 1.000,00 P0808600A 202 16/Y/216066 1603000387 60 
Gironella 3.400,00 P0809100A 4.987 16/Y/216064 1603000387 61 
Gisclareny 1.000,00 P0809200I 25 16/Y/216063 1603000387 62 
Granada, La 2.200,00 P0809300G 2.073 16/Y/216062 1603000387 63 
Granera 1.000,00 P0809400E 80 16/Y/216061 1603000387 64 
Gualba 1.700,00 P0809600J 1.429 16/Y/216060 1603000387 65 
Guardiola de Berguedà 1.100,00 P0809800F 937 16/Y/216058 1603000387 66 
Gurb 2.600,00 P0809900D 2.545 16/Y/216057 1603000387 67 
Hostalets de Pierola, Els 2.800,00 P0816100B 2.942 16/Y/216024 1603000387 68 
Jorba 1.000,00 P0810200F 838 16/Y/216056 1603000387 69 
Llacuna, La 1.100,00 P0810300D 906 16/Y/216055 1603000387 70 
Lluçà 1.000,00 P0810800C 257 16/Y/216054 1603000387 71 
Malla 1.000,00 P0811000I 266 16/Y/216053 1603000387 72 
Marganell 1.000,00 P0824200J 297 16/Y/215978 1603000387 73 
Martorelles 3.400,00 P0811400A 4.783 16/Y/216052 1603000387 74 
Masies de Roda, Les 1.000,00 P0811500H 737 16/Y/216051 1603000387 75 
Masies de Voltregà, Les 2.900,00 P0811600F 3.186 16/Y/216050 1603000387 76 
Mediona 2.400,00 P0812100F 2.311 16/Y/216049 1603000387 77 
Monistrol de Calders 1.000,00 P0812700C 695 16/Y/216047 1603000387 78 
Monistrol de Montserrat 2.800,00 P0812600E 2.945 16/Y/216048 1603000387 79 
Montclar 1.000,00 P0812900I 117 16/Y/216045 1603000387 80 
Montesquiu 1.100,00 P0813000G 895 16/Y/216044 1603000387 81 
Montmajor 1.000,00 P0813100E 476 16/Y/216043 1603000387 82 
Montmaneu 1.000,00 P0813200C 164 16/Y/216042 1603000387 83 
Montseny 1.000,00 P0813600D 332 16/Y/216040 1603000387 84 
Muntanyola 1.000,00 P0812800A 595 16/Y/216046 1603000387 85 
Mura 1.000,00 P0813800J 211 16/Y/216039 1603000387 86 
Nou de Berguedà, La 1.000,00 P0814100D 150 16/Y/216038 1603000387 87 
Òdena 3.100,00 P0814200B 3.624 16/Y/216037 1603000387 88 
Olèrdola 3.100,00 P0814400H 3.579 16/Y/216035 1603000387 89 
Olesa de Bonesvalls 1.900,00 P0814500E 1.735 16/Y/216034 1603000387 90 
Olivella 3.100,00 P0814700A 3.609 16/Y/216033 1603000387 91 
Olost 1.400,00 P0814800I 1.186 16/Y/216032 1603000387 92 
Olvan 1.100,00 P0814300J 876 16/Y/216036 1603000387 93 
Orís 1.000,00 P0814900G 303 16/Y/216031 1603000387 94 
Oristà 1.000,00 P0815000E 557 16/Y/216030 1603000387 95 
Orpí 1.000,00 P0815100C 131 16/Y/216029 1603000387 96 
Òrrius 1.000,00 P0815200A 690 16/Y/216028 1603000387 97 
Pacs del Penedès 1.100,00 P0815300I 892 16/Y/216027 1603000387 98 
Palma de Cervelló, La 2.800,00 P5831301F 3.002 16/Y/215940 1603000387 99 
Papiol, El 3.200,00 P0815700J 4.023 16/Y/216026 1603000387 100 
Perafita 1.000,00 P0815900F 407 16/Y/216025 1603000387 101 
Pla del Penedès, El 1.400,00 P0816300H 1.223 16/Y/216023 1603000387 102 
Pobla de Claramunt, La 2.300,00 P0816400F 2.186 16/Y/216022 1603000387 103 
Pobla de Lillet, La 1.400,00 P0816500C 1.155 16/Y/216021 1603000387 104 
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Ajuntament 

Aportació 
Diputació NIF 

Població
Codi XGL 

Operació comptable 

 Número Posició
Pont de Vilomara i
Rocafort, El 3.200,00 P0818100J 

3.780
16/Y/216011 

1603000387 105 

Pontons 1.000,00 P0816700I 477 16/Y/216020 1603000387 106 
Prats de Lluçanès 2.600,00 P0817000C 2.624 16/Y/216018 1603000387 107 
Prats de Rei, Els 1.000,00 P0816900E 537 16/Y/216019 1603000387 108 
Puigdàlber 1.000,00 P0817300G 532 16/Y/216017 1603000387 109 
Puig-reig 3.300,00 P0817400E 4.207 16/Y/216016 1603000387 110 
Pujalt 1.000,00 P0817500B 198 16/Y/216015 1603000387 111 
Quar, La 1.000,00 P0817600J 57 16/Y/216014 1603000387 112 
Rajadell 1.000,00 P0817700H 528 16/Y/216013 1603000387 113 
Rellinars 1.000,00 P0817800F 726 16/Y/216012 1603000387 114 
Rubió 1.000,00 P0818400D 228 16/Y/216010 1603000387 115 
Rupit i Pruit 1.000,00 P0818500A 300 16/Y/215942 1603000387 116 
Sagàs 1.000,00 P0818700G 149 16/Y/216009 1603000387 117 
Saldes 1.000,00 P0818900C 283 16/Y/216007 1603000387 118 
Sant Agustí de Lluçanès 1.000,00 P0819400C 91 16/Y/216005 1603000387 119 
Sant Bartomeu del Grau 1.100,00 P0819800D 875 16/Y/216004 1603000387 120 
Sant Boi de Lluçanès 1.000,00 P0820000H 556 16/Y/216003 1603000387 121 
Sant Cebrià de Vallalta 3.000,00 P0820200D 3.328 16/Y/216002 1603000387 122 
Sant Climent de Llobregat 3.200,00 P0820300B 3.938 16/Y/216001 1603000387 123 
Sant Cugat Sesgarrigues 1.200,00 P0820500G 972 16/Y/216000 1603000387 124 
Sant Esteve de
Palautordera 2.500,00 P0820600E 

2.532
16/Y/215999 

1603000387 125 

Sant Feliu Sasserra 1.000,00 P0821100E 626 16/Y/215998 1603000387 126 
Sant Hipòlit de Voltregà 3.000,00 P0821400I 3.446 16/Y/215997 1603000387 127 
Sant Iscle de Vallalta 1.500,00 P0819200G 1.304 16/Y/216006 1603000387 128 
Sant Jaume de Frontanyà 1.000,00 P0821500F 24 16/Y/215996 1603000387 129 
Sant Julià de Cerdanyola 1.000,00 P0831100C 239 16/Y/215941 1603000387 130 
Sant Julià de Vilatorta 2.900,00 P0821800J 3.123 16/Y/215995 1603000387 131 
Sant Llorenç d'Hortons 2.500,00 P0822000F 2.517 16/Y/215994 1603000387 132 
Sant Llorenç Savall 2.400,00 P0822100D 2.361 16/Y/215993 1603000387 133 
Sant Martí d'Albars 1.000,00 P0822300J 106 16/Y/215991 1603000387 134 
Sant Martí de Centelles 1.300,00 P0822200B 1.093 16/Y/215992 1603000387 135 
Sant Martí de Tous 1.400,00 P0822600C 1.175 16/Y/215990 1603000387 136 
Sant Martí Sarroca 2.900,00 P0822700A 3.130 16/Y/215989 1603000387 137 
Sant Martí Sesgueioles 1.000,00 P0822800I 395 16/Y/215988 1603000387 138 
Sant Mateu de Bages 1.000,00 P0822900G 644 16/Y/215987 1603000387 139 
Sant Pere de Riudebitlles 2.400,00 P0823200A 2.364 16/Y/215986 1603000387 140 
Sant Pere de Torelló 2.500,00 P0823300I 2.436 16/Y/215985 1603000387 141 
Sant Pere de Vilamajor 3.300,00 P0823400G 4.248 16/Y/215984 1603000387 142 
Sant Pere Sallavinera 1.000,00 P0818800E 162 16/Y/216008 1603000387 143 
Sant Pol de Mar 3.400,00 P0823500D 4.997 16/Y/215983 1603000387 144 
Sant Quintí de Mediona 2.200,00 P0823600B 2.101 16/Y/215982 1603000387 145 
Sant Quirze de Besora 2.300,00 P0823700J 2.148 16/Y/215981 1603000387 146 
Sant Quirze Safaja 1.000,00 P0823900F 644 16/Y/215980 1603000387 147 
Sant Sadurní d'Osormort 1.000,00 P0824100B 86 16/Y/215979 1603000387 148 
Sant Salvador de
Guardiola 2.900,00 P0809700H 

3.130
16/Y/216059 

1603000387 149 

Sant Vicenç de Torelló 2.100,00 P0826500A 1.975 16/Y/215966 1603000387 150 
Santa Cecília de Voltregà 1.000,00 P0824300H 173 16/Y/215977 1603000387 151 
Santa Eugènia de Berga 2.300,00 P0824600A 2.233 16/Y/215976 1603000387 152 
Santa Eulàlia de
Riuprimer 1.500,00 P0824700I 

1.259
16/Y/215975 

1603000387 153 

Santa Fe del Penedès 1.000,00 P0824900E 379 16/Y/215974 1603000387 154 
Santa Maria de Besora 1.000,00 P0825300G 162 16/Y/215973 1603000387 155 
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Ajuntament 

Aportació 
Diputació NIF 

Població
Codi XGL 

Operació comptable 

 Número Posició
Santa Maria de
Martorelles 1.100,00 P0825600J 

851
16/Y/215970 

1603000387 156 

Santa Maria de Merlès 1.000,00 P0825500B 177 16/Y/215971 1603000387 157 
Santa Maria de Miralles 1.000,00 P0825700H 140 16/Y/215969 1603000387 158 
Santa Maria d'Oló 1.300,00 P0825800F 1.065 16/Y/215968 1603000387 159 
Santa Susanna 3.000,00 P0826100J 3.293 16/Y/215967 1603000387 160 
Seva 3.100,00 P0826900C 3.488 16/Y/215964 1603000387 161 
Sobremunt 1.000,00 P0827100I 83 16/Y/215963 1603000387 162 
Sora 1.000,00 P0827200G 175 16/Y/215962 1603000387 163 
Subirats 2.800,00 P0827300E 3.029 16/Y/215961 1603000387 164 
Tagamanent 1.000,00 P0827600H 322 16/Y/215959 1603000387 165 
Talamanca 1.000,00 P0827700F 141 16/Y/215958 1603000387 166 
Tavèrnoles 1.000,00 P0827500J 317 16/Y/215960 1603000387 167 
Tavertet 1.000,00 P0828000J 125 16/Y/215957 1603000387 168 
Torre de Claramunt, La 3.200,00 P0828600G 3.819 16/Y/215956 1603000387 169 
Torrelavit 1.600,00 P0828700E 1.393 16/Y/215955 1603000387 170 
Torrelles de Foix 2.400,00 P0828800C 2.308 16/Y/215954 1603000387 171 
Ullastrell 2.200,00 P0829000I 2.056 16/Y/215953 1603000387 172 
Vallbona d'Anoia 1.600,00 P0829200E 1.424 16/Y/215952 1603000387 173 
Vallcebre 1.000,00 P0829300C 258 16/Y/215951 1603000387 174 
Vallgorguina 2.600,00 P0829500H 2.699 16/Y/215950 1603000387 175 
Vallromanes 2.500,00 P0829700D 2.519 16/Y/215949 1603000387 176 
Veciana 1.000,00 P0829800B 176 16/Y/215948 1603000387 177 
Vilada 1.000,00 P0830000F 443 16/Y/215947 1603000387 178 
Vilalba Sasserra 1.000,00 P0830700A 706 16/Y/215944 1603000387 179 
Vilanova de Sau 1.000,00 P0830400H 314 16/Y/215946 1603000387 180 
Vilobí del Penedès 1.300,00 P0830500E 1.090 16/Y/215945 1603000387 181 
Viver i Serrateix 1.000,00 P0830900G 174 16/Y/215943 1603000387 182 
Aportació total
Diputacio (EUR) 309.000,00 €

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de TRES-CENTS NOU MIL 
EUROS (309.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46251 
del pressupost 2016 de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. 
 
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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació 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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1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 

presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 

 
2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 

la marca de la Diputació de Barcelona 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 
 

De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, 
i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent: 

 
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 1.500 €, es 

paga l’import íntegre de l’aportació a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació. 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500 €, es 
realitza un pagament parcial equivalent al 50% de l’import concedit, un cop 
l’ens destinatari presenti l’acceptació. 

c. En cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’import a pagar sigui 
inferior a 1.500 €, el primer pagament és d’aquest import. El segon ho és de 
l’import restant de l’aportació. 

 
4. Justificació 
 

4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

106 
 

4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 
 

4.4. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1 (màxim un 30% de 
l’ajut), 2 i 4 del pressupost de depeses dels ens destinataris. 

 
4.5. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el 

model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La 
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-
interventor de l’ens. 

 
4.6. Amb la última justificació cal presentar també el document de Dades 

tècniques C4-013. 
 

4.7. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, ha 
d’incloure, d’acord amb el model normalitzat, una acreditació de l’interventor o 
del secretari-interventor de l’ens, de les despeses realitzades pel seu muntant 
global, agrupades per tipologies de despesa. 

 
4.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
4.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
4.11. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
4.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
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4.13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit 
sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de presentar una única 
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
4.14. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de 

Barcelona i d’altres administracions. 
 
4.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de 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 de 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. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, 

amb caràcter general, com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 
executor. 

c. 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 que la Diputació faci efectiu el pagament. 

d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 

4.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 

 
4.19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres 

ens, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut. 

 
4.20. En cas de pagaments avançats per l’import íntegre de l’aportació, els ens 

locals beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del 
termini de justificació. 

 
4.21. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
5. Tancament i liquidació 
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5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic 
de la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i 
del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
inclou les actuacions en matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i 
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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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de gestió. 

 
4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 

concessió directa. 
 
5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. Vist que en el Catàleg de serveis de 2016 es preveu el recurs econòmic consistent 

en fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants”. 

 
7. Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la 

província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.  
 
8. 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. 

 
9. Per aconseguir aquest objectiu s’ha establert un procediment de repartiment, basat 

única i exclusivament en un criteri poblacional. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 
2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13.10.2015). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
segons la distribució i quanties que es relacionen, i d’acord amb els següents criteris 
de distribució, basats únicament i exclusivament en un criteri poblacional (segons el 
padró d’1 de gener de 2014): 
 
1. Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament. 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 punt 4), 
obtenint així l’import assignat. 

4. Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1.000,00 €, independentment de 
l’assignació obtinguda en el repartiment. Per això serà necessari no repartir la 
totalitat de l’import dels fons en el punt 3: 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 0 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 € P0800200H 251 16/Y/216303 1603000383 1 
Aiguafreda 7.621,00 € P0801400C 2.498 16/Y/216297 1603000383 2 
Alpens 1.183,00 € P0800400D 300 16/Y/216302 1603000383 3 
Argençola 1.000,00 € P0800800E 212 16/Y/216301 1603000383 4 
Avià 7.108,00 € P0801100I 2.258 16/Y/216300 1603000383 5 
Avinyó 7.146,00 € P0801200G 2.275 16/Y/216299 1603000383 6 
Avinyonet del Penedès 5.670,00 € P0801300E 1.675 16/Y/216298 1603000383 7 
Bagà 7.034,00 € P0801600H 2.225 16/Y/216296 1603000383 8 
Balenyà 9.506,00 € P0801700F 3.724 16/Y/216295 1603000383 9 
Balsareny 9.051,00 € P0801800D 3.343 16/Y/216294 1603000383 10 
Bellprat 1.000,00 € P0802100H 78 16/Y/216293 1603000383 11 
Borredà 2.077,00 € P0802400B 540 16/Y/216292 1603000383 12 
Bruc, El 6.484,00 € P0802500I 1.991 16/Y/216291 1603000383 13 
Brull, El 1.041,00 € P0802600G 263 16/Y/216290 1603000383 14 
Cabanyes, Les 3.532,00 € P0802700E 961 16/Y/216289 1603000383 15 
Cabrera d'Anoia 4.786,00 € P0802800C 1.363 16/Y/216288 1603000383 16 
Cabrera de Mar 10.079,00 € P0802900A 4.525 16/Y/216287 1603000383 17 
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Ajuntament 
Aportació 
Diputació NIF Població Codi XGL Operació comptable 

 Número Posició
Calaf 9.222,00 € P0803100G 3.475 16/Y/216286 1603000383 18 
Calders 3.492,00 € P0803400A 949 16/Y/216284 1603000383 19 
Caldes d'Estrac 8.086,00 € P0803200E 2.738 16/Y/216285 1603000383 20 
Calldetenes 7.478,00 € P0822400H 2.429 16/Y/216282 1603000383 21 
Callús 6.469,00 € P0803700D 1.985 16/Y/216281 1603000383 22 
Calonge de Segarra 1.000,00 € P0803600F 202 16/Y/216283 1603000383 23 
Campins 2.008,00 € P0803800B 521 16/Y/216280 1603000383 24 
Cànoves i Samalús 8.310,00 € P0804100F 2.863 16/Y/216279 1603000383 25 
Canyelles 9.996,00 € P0804200D 4.345 16/Y/216278 1603000383 26 
Capolat 1.000,00 € P0804400J 88 16/Y/216277 1603000383 27 
Cardona 10.170,00 € P0804600E 4.921 16/Y/216276 1603000383 28 
Carme 3.050,00 € P0804700C 817 16/Y/216275 1603000383 29 
Casserres 5.378,00 € P0804800A 1.569 16/Y/216274 1603000383 30 
Castell de l'Areny 1.000,00 € P0805600D 75 16/Y/216269 1603000383 31 
Castellar de n'Hug 1.000,00 € P0805100E 159 16/Y/216272 1603000383 32 
Castellar del Riu 1.000,00 € P0804900I 171 16/Y/216273 1603000383 33 
Castellbell i el Vilar 9.398,00 € P0805200C 3.624 16/Y/216271 1603000383 34 
Castellcir 2.709,00 € P0805400I 718 16/Y/216270 1603000383 35 
Castellet i la Gornal 7.061,00 € P0805700B 2.237 16/Y/216268 1603000383 36 
Castellfollit de
Riubregós 1.000,00 € P0805900H 177 16/Y/216266 1603000383 37 
Castellfollit del Boix 1.665,00 € P0805800J 428 16/Y/216267 1603000383 38 
Castellgalí 6.559,00 € P0806000F 2.022 16/Y/216265 1603000383 39 
Castellnou de Bages 4.419,00 € P0806100D 1.241 16/Y/216264 1603000383 40 
Castellolí 2.189,00 € P0806200B 571 16/Y/216263 1603000383 41 
Castellterçol 7.417,00 € P0806300J 2.400 16/Y/216262 1603000383 42 
Castellví de la Marca 5.434,00 € P0806400H 1.589 16/Y/216261 1603000383 43 
Castellví de Rosanes 5.897,00 € P0806500E 1.760 16/Y/216260 1603000383 44 
Cercs 4.435,00 € P0826800E 1.246 16/Y/216147 1603000383 45 
Collbató 10.037,00 € P0806800I 4.427 16/Y/216259 1603000383 46 
Collsuspina 1.328,00 € P0806900G 338 16/Y/216258 1603000383 47 
Copons 1.271,00 € P0807000E 323 16/Y/216257 1603000383 48 
Espunyola, L' 1.026,00 € P0807700J 259 16/Y/216256 1603000383 49 
Esquirol, L' 6.950,00 € P0825400E 2.188 16/Y/216254 1603000383 50 
Estany, L' 1.587,00 € P0807800H 407 16/Y/216255 1603000383 51 
Figaró-Montmany 3.968,00 € P0813300A 1.096 16/Y/216223 1603000383 52 
Fígols 1.000,00 € P0807900F 43 16/Y/216254 1603000383 53 
Fogars de la Selva 5.218,00 € P0808100B 1.512 16/Y/216252 1603000383 54 
Fogars de Montclús 1.865,00 € P0808000D 482 16/Y/216253 1603000383 55 
Folgueroles 7.111,00 € P0808200J 2.259 16/Y/216251 1603000383 56 
Fonollosa 4.980,00 € P0808300H 1.429 16/Y/216250 1603000383 57 
Font-rubí 4.757,00 € P0808400F 1.353 16/Y/216249 1603000383 58 
Gaià 1.000,00 € P0808900E 163 16/Y/216247 1603000383 59 
Gallifa 1.000,00 € P0808600A 202 16/Y/216248 1603000383 60 
Gironella 10.172,00 € P0809100A 4.987 16/Y/216246 1603000383 61 
Gisclareny 1.000,00 € P0809200I 25 16/Y/216245 1603000383 62 
Granada, La 6.682,00 € P0809300G 2.073 16/Y/216244 1603000383 63 
Granera 1.000,00 € P0809400E 80 16/Y/216243 1603000383 64 
Gualba 4.980,00 € P0809600J 1.429 16/Y/216243 1603000383 65 
Guardiola de Berguedà 3.452,00 € P0809800F 937 16/Y/216242 1603000383 66 
Gurb 7.715,00 € P0809900D 2.545 16/Y/216239 1603000383 67 
Hostalets de Pierola, Els 8.445,00 € P0816100B 2.942 16/Y/216206 1603000383 68 
Jorba 3.121,00 € P0810200F 838 16/Y/216238 1603000383 69 
Llacuna, La 3.350,00 € P0810300D 906 16/Y/216237 1603000383 70 
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 Número Posició
Lluçà 1.018,00 € P0810800C 257 16/Y/216236 1603000383 71 
Malla 1.053,00 € P0811000I 266 16/Y/216235 1603000383 72 
Marganell 1.172,00 € P0824200J 297 16/Y/216160 1603000383 73 
Martorelles 10.153,00 € P0811400A 4.783 16/Y/216234 1603000383 74 
Masies de Roda, Les 2.775,00 € P0811500H 737 16/Y/216233 1603000383 75 
Masies de Voltregà, Les 8.829,00 € P0811600F 3.186 16/Y/216232 1603000383 76 
Mediona 7.226,00 € P0812100F 2.311 16/Y/216231 1603000383 77 
Monistrol de Calders 2.629,00 € P0812700C 695 16/Y/216229 1603000383 78 
Monistrol de Montserrat 8.450,00 € P0812600E 2.945 16/Y/216230 1603000383 79 
Montclar 1.000,00 € P0812900I 117 16/Y/216227 1603000383 80 
Montesquiu 3.313,00 € P0813000G 895 16/Y/216226 1603000383 81 
Montmajor 1.843,00 € P0813100E 476 16/Y/216225 1603000383 82 
Montmaneu 1.000,00 € P0813200C 164 16/Y/216224 1603000383 83 
Montseny 1.305,00 € P0813600D 332 16/Y/216222 1603000383 84 
Muntanyola 2.275,00 € P0812800A 595 16/Y/216228 1603000383 85 
Mura 1.000,00 € P0813800J 211 16/Y/216221 1603000383 86 
Nou de Berguedà, La 1.000,00 € P0814100D 150 16/Y/216220 1603000383 87 
Òdena 9.398,00 € P0814200B 3.624 16/Y/216219 1603000383 88 
Olèrdola 9.347,00 € P0814400H 3.579 16/Y/216217 1603000383 89 
Olesa de Bonesvalls 5.830,00 € P0814500E 1.735 16/Y/216216 1603000383 90 
Olivella 9.381,00 € P0814700A 3.609 16/Y/216215 1603000383 91 
Olost 4.250,00 € P0814800I 1.186 16/Y/216214 1603000383 92 
Olvan 3.249,00 € P0814300J 876 16/Y/216218 1603000383 93 
Orís 1.194,00 € P0814900G 303 16/Y/216213 1603000383 94 
Oristà 2.138,00 € P0815000E 557 16/Y/216212 1603000383 95 
Orpí 1.000,00 € P0815100C 131 16/Y/216211 1603000383 96 
Òrrius 2.612,00 € P0815200A 690 16/Y/216210 1603000383 97 
Pacs del Penedès 3.303,00 € P0815300I 892 16/Y/216209 1603000383 98 
Palma de Cervelló, La 8.544,00 € P5831301F 3.002 16/Y/216122 1603000383 99 
Papiol, El 9.781,00 € P0815700J 4.023 16/Y/216208 1603000383 100 
Perafita 1.587,00 € P0815900F 407 16/Y/216207 1603000383 101 
Pla del Penedès, El 4.364,00 € P0816300H 1.223 16/Y/216205 1603000383 102 
Pobla de Claramunt, La 6.946,00 € P0816400F 2.186 16/Y/216204 1603000383 103 
Pobla de Lillet, La 4.153,00 € P0816500C 1.155 16/Y/216203 1603000383 104 
Pont de Vilomara i
Rocafort, El 9.563,00 € P0818100J 3.780 16/Y/216193 1603000383 105 
Pontons 1.847,00 € P0816700I 477 16/Y/216202 1603000383 106 
Prats de Lluçanès 7.871,00 € P0817000C 2.624 16/Y/216200 1603000383 107 
Prats de Rei, Els 2.066,00 € P0816900E 537 16/Y/216201 1603000383 108 
Puigdàlber 2.048,00 € P0817300G 532 16/Y/216199 1603000383 109 
Puig-reig 9.914,00 € P0817400E 4.207 16/Y/216198 1603000383 110 
Pujalt 1.000,00 € P0817500B 198 16/Y/216197 1603000383 111 
Quar, La 1.000,00 € 0817600J 57 16/Y/216196 1603000383 112 
Rajadell 2.033,00 € P0817700H 528 16/Y/216195 1603000383 113 
Rellinars 2.737,00 € P0817800F 726 16/Y/216194 1603000383 114 
Rubió 1.000,00 € P0818400D 228 16/Y/216192 1603000383 115 
Rupit i Pruit 1.183,00 € P0818500A 300 16/Y/216124 1603000383 116 
Sagàs 1.000,00 € P0818700G 149 16/Y/216191 1603000383 117 
Saldes 1.118,00 € P0818900C 283 16/Y/216189 1603000383 118 
Sant Agustí de Lluçanès 1.000,00 € P0819400C 91 16/Y/216187 1603000383 119 
Sant Bartomeu del Grau 3.246,00 € P0819800D 875 16/Y/216186 1603000383 120 
Sant Boi de Lluçanès 2.135,00 € P0820000H 556 16/Y/216185 1603000383 121 
Sant Cebrià de Vallalta 9.031,00 € P0820200D 3.328 16/Y/216184 1603000383 122 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

113 
 

Ajuntament 
Aportació 
Diputació NIF Població Codi XGL Operació comptable 
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Sant Climent de
Llobregat 9.711,00 € P0820300B 3.938 16/Y/216183 1603000383 123 
Sant Cugat
Sesgarrigues 3.568,00 € P0820500G 972 16/Y/216182 1603000383 124 
Sant Esteve de
Palautordera 7.689,00 € P0820600E 2.532 16/Y/216181 1603000383 125 
Sant Feliu Sasserra 2.386,00 € P0821100E 626 16/Y/216180 1603000383 126 
Sant Hipòlit de Voltregà 9.186,00 € P0821400I 3.446 16/Y/216179 1603000383 127 
Sant Iscle de Vallalta 4.610,00 € P0819200G 1.304 16/Y/216188 1603000383 128 
Sant Jaume de
Frontanyà 1.000,00 € P0821500F 24 16/Y/216178 1603000383 129 
Sant Julià de
Cerdanyola 1.000,00 € P0831100C 239 16/Y/216123 1603000383 130 
Sant Julià de Vilatorta 8.734,00 € P0821800J 3.123 16/Y/216177 1603000383 131 
Sant Llorenç d'Hortons 7.659,00 € P0822000F 2.517 16/Y/216176 1603000383 132 
Sant Llorenç Savall 7.334,00 € P0822100D 2.361 16/Y/216175 1603000383 133 
Sant Martí d'Albars 1.000,00 € P0822300J 106 16/Y/216173 1603000383 134 
Sant Martí de Centelles 3.958,00 € P0822200B 1.093 16/Y/216174 1603000383 135 
Sant Martí de Tous 4.216,00 € P0822600C 1.175 16/Y/216172 1603000383 136 
Sant Martí Sarroca 8.745,00 € P0822700A 3.130 16/Y/216171 1603000383 137 
Sant Martí Sesgueioles 1.542,00 € P0822800I 395 16/Y/216170 1603000383 138 
Sant Mateu de Bages 2.449,00 € P0822900G 644 16/Y/216169 1603000383 139 
Sant Pere de
Riudebitlles 7.340,00 € P0823200A 2.364 16/Y/216168 1603000383 140 
Sant Pere de Torelló 7.493,00 € P0823300I 2.436 16/Y/216167 1603000383 141 
Sant Pere de Vilamajor 9.940,00 € P0823400G 4.248 16/Y/216166 1603000383 142 
Sant Pere Sallavinera 1.000,00 € P0818800E 162 16/Y/216190 1603000383 143 
Sant Pol de Mar 10.173,00 € P0823500D 4.997 16/Y/216165 1603000383 144 
Sant Quintí de Mediona 6.748,00 € P0823600B 2.101 16/Y/216164 1603000383 145 
Sant Quirze de Besora 6.858,00 € P0823700J 2.148 16/Y/216163 1603000383 146 
Sant Quirze Safaja 2.449,00 € P0823900F 644 16/Y/216162 1603000383 147 
Sant Sadurní
d'Osormort 1.000,00 € P0824100B 86 16/Y/216161 1603000383 148 
Sant Salvador de
Guardiola 8.745,00 € P0809700H 3.130 16/Y/216241 1603000383 149 
Sant Vicenç de Torelló 6.444,00 € P0826500A 1.975 16/Y/216248 1603000383 150 
Santa Cecília de
Voltregà 1.000,00 € P0824300H 173 16/Y/216159 1603000383 151 
Santa Eugènia de Berga 7.052,00 € P0824600A 2.233 16/Y/216158 1603000383 152 
Santa Eulàlia de
Riuprimer 4.474,00 € P0824700I 1.259 16/Y/216157 1603000383 153 
Santa Fe del Penedès 1.482,00 € P0824900E 379 16/Y/216156 1603000383 154 
Santa Maria de Besora 1.000,00 € P0825300G 162 16/Y/216155 1603000383 155 
Santa Maria de
Martorelles 3.165,00 € P0825600J 851 16/Y/216152 1603000383 156 
Santa Maria de Merlès 1.000,00 € P0825500B 177 16/Y/216153 1603000383 157 
Santa Maria de Miralles 1.000,00 € P0825700H 140 16/Y/216151 1603000383 158 
Santa Maria d'Oló 3.869,00 € P0825800F 1.065 16/Y/216150 1603000383 159 
Santa Susanna 8.983,00 € P0826100J 3.293 16/Y/216149 1603000383 160 
Seva 9.238,00 € P0826900C 3.488 16/Y/216146 1603000383 161 
Sobremunt 1.000,00 € P0827100I 83 16/Y/216145 1603000383 162 
Sora 1.000,00 € P0827200G 175 16/Y/216144 1603000383 163 
Subirats 8.587,00 € P0827300E 3.029 16/Y/216143 1603000383 164 
Tagamanent 1.267,00 € P0827600H 322 16/Y/216141 1603000383 165 
Talamanca 1.000,00 € P0827700F 141 16/Y/216140 1603000383 166 
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Tavèrnoles 1.248,00 € P0827500J 317 16/Y/216142 1603000383 167 
Tavertet 1.000,00 € P0828000J 125 16/Y/216139 1603000383 168 
Torre de Claramunt, La 9.602,00 € P0828600G 3.819 16/Y/216138 1603000383 169 
Torrelavit 4.875,00 € P0828700E 1.393 16/Y/216137 1603000383 170 
Torrelles de Foix 7.219,00 € P0828800C 2.308 16/Y/216135 1603000383 171 
Ullastrell 6.641,00 € P0829000I 2.056 16/Y/216135 1603000383 172 
Vallbona d'Anoia 4.965,00 € P0829200E 1.424 16/Y/216134 1603000383 173 
Vallcebre 1.022,00 € P0829300C 258 16/Y/216133 1603000383 174 
Vallgorguina 8.013,00 € P0829500H 2.699 16/Y/216132 1603000383 175 
Vallromanes 7.663,00 € P0829700D 2.519 16/Y/216131 1603000383 176 
Veciana 1.000,00 € P0829800B 176 16/Y/216130 1603000383 177 
Vilada 1.721,00 € P0830000F 443 16/Y/216129 1603000383 178 
Vilalba Sasserra 2.668,00 € P0830700A 706 16/Y/216126 1603000383 179 
Vilanova de Sau 1.236,00 € P0830400H 314 16/Y/216128 1603000383 180 
Vilobí del Penedès 3.948,00 € P0830500E 1.090 16/Y/216127 1603000383 181 
Viver i Serrateix 1.000,00 € P0830900G 174 16/Y/216125 1603000383 182 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de vuit-cents mil euros  
(800.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46253  del 
pressupost 2016 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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 

1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
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acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 
 

2.2. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 
la marca de la Diputació de Barcelona 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 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent: 
 

a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 1.500 €, es 
paga l’import íntegre de l’aportació a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació. 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500 €, es realitza 
un pagament parcial equivalent al 50% de l’import concedit, un cop l’ens 
destinatari presenti l’acceptació. 

c. En cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’import a pagar sigui 
inferior a 1.500 €, el primer pagament és d’aquest import. El segon ho és de 
l’import restant de l’aportació. 

 
4. Justificació 
 

4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 
 

4.4. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris. 
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4.5. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el 
model normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La 
justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-
interventor de l’ens. 

 
4.6. Amb la última justificació cal presentar també el document de Dades 

tècniques C4-014. 
 

4.7. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, ha 
d’incloure, d’acord amb el model normalitzat, una acreditació de l’interventor o 
del secretari-interventor de l’ens, de les despeses realitzades pel seu muntant 
global, agrupades per tipologies de despesa. 

 
4.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
4.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 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, a excepció de les declarades pluriennals. 

 
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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre 
coneixement. 

 
4.11. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en 
la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
4.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

4.13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit 
sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de presentar una única 
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
4.14. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de 

Barcelona i d’altres administracions. 
 

4.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de 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. 
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4.16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 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. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, 

amb caràcter general, com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 
executor. 

c. 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 que la Diputació faci efectiu el pagament. 

d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
 

4.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti 
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 

4.19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres 
ens, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de 
l’ajut. 

 
4.20. En cas de pagaments avançats per l’import íntegre de l’aportació, els ens 

locals beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del 
termini de justificació. 

 
4.21. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum de 
l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el decret 
de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 2016. 

 
5. Tancament i liquidació 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
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5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de 
la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 
23 de setembre de 2015 sobre la liquidació i tancament del fons de prestació 
"Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants", en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", en el sentit d’incloure la renúncia tàcita de l’Ajuntament de 
Santa Cecília de Voltregà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de 
gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2014, va 
aprovar el dictamen (núm. 149/14) que proposa, per delegació de la Presidència, 
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla de Xarxa Governs 
Locals 2012-2015, amb una aportació econòmica de la Diputació de cinc-cents 
cinquanta mil euros (550.000 €). 
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Posteriorment, la Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, va dictar Decret (núm. 11211/14) aprovant l’acceptació de la renúncia 
tàcita de sis municipis a l’esmentat recurs econòmic, i Decret (núm. 1314/15) 
convalidant l’aprovació de la pròrroga d’execució i aprovant al seu torn la pròrroga de 
justificació als municipis de Tagamanent i Monistrol de Montserrat. 
 
En data 31 de març de 2015 va finalitzar el període de justificació de les actuacions 
objecte del suport econòmic. Finalitzat el corresponent tràmit d’audiència, es va 
efectuar la corresponent liquidació, mitjançant dictamen (núm. 516/15) de liquidació i 
tancament de l’ajut, aprovat per la Junta de Govern, atès que en el tràmit es van 
produir renúncies tàcites així com reduccions, de conformitat amb les previsions dels 
apartats 3.3 i 4, relatius a justificacions i tancament i liquidació respectivament, del 
dictamen aprovatori. 
 
Per un error material no es va incloure en el referit dictamen la renúncia tàcita de 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà.  
 
Vist l’apartat setè.I. punt 5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de 
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 
De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, la presidenta 
de la Diputació de Barcelona eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per 
tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la rectificació de l’error material en el dictamen de liquidació i 
tancament del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el sentit d’incloure la renúncia tàcita 
de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà. 
 
Segon.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajut consistent en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, de l’ajuntament que es detalla:  
 

Municipi NIF Codi Xarxa Renúncia 
Tipus de 
Renúncia 

Reintegrament 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 14/Y/101881 400,00 € Tàcita 400,00 € 

 
Tercer.-  SOL·LICITAR EL REINTEGRAMENT a favor del fons provincial de la Diputació 
de Barcelona, de la quantia detallada a l’acord segon, d’acord amb els terminis recollits 
a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, els quals es reprodueixen a continuació: 
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- Si la notificació d’aquesta resolució es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació d’aquesta resolució es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar la 
concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Finançament de 
l'àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per un import de 10.729.920,97 € (deu 
milions set-cents vint-i-nou mil nou-cents vint euros amb noranta-set cèntims).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 

aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent 
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, així 
com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que 
regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos que es comprenguin. 

 
2. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona 
i del destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment 
establerts. L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” 
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. 

 
3. Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 

d’acord amb la clàusula 9 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 o de 
gestió. 
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4. D’acord amb la clàusula 16.3 b del Protocol, els fons de prestació s’atorguen per 
concessió directa. 

 
5. La Junta de Govern de 17 de desembre de 2015 va aprovar el dictamen que 

proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de 
l’any 2016 i del seu règim regulador (AJG 664/15). 

 
6. 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. 

 
7. Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera 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’intervenció 
socioeducativa no residencial a infants i adolescents, prestacions econòmiques 
d'urgència social i serveis de distribució d’aliments o anàlegs). 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; i a inclusió social). També a 
subvencionar entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el 
municipi. 

 
8. 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. 

 
9. 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.  

 
10. 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. 

 
11. 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. 

 
12. Vist que pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del 

tram poblacional del municipi: 
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- 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. 

 
13. 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 euros a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la 
ràtio anterior, els correspongui un import inferior a 1.500 euros 

 
14. 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 2015 per al fons de prestació “Finançament 
de l'àmbit de benestar social”. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. 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 de 
la comarca. 

 
18. 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 91.260 habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació 
dels serveis s’aplica, en ambdues, el mateix índex de dispersió territorial. 

 
19. 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 2015 per al fons de prestació 
“Finançament de l'àmbit de benestar social”. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat setè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres 
de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en 
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al 
BOPB de 17 de setembre de 2015). 

 
2. Vist l’apartat setè I.5.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 

8749/2015, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències 
delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i 
diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les 
competències (publicat al BOPB de 13.10.2015). 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
     ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ”Finançament de l'àmbit de 
benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, segons la distribució i quanties que es relacionen, i 
d’acord amb els següents criteris de distribució: 
 
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 euros a 
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aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els correspongui un import 
inferior a 1.500 euros 
 
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 2015 
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. 
- 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 de la comarca. 
 
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. 
 
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 2015 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”. 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT 

2015 

IMPORT 
CONCEDIT 

2016 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL

Abrera P0800100J 12.125 34.920,00 € 34.920,00 € 1603000437/1 16/Y/215515

Aguilar de Segarra P0800200H 251 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/2 16/Y/215514

Aiguafreda P0801400C 2.498 8.767,98 € 8.767,98 € 1603000437/3 16/Y/215502

Alella P0800300F 9.651 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/4 16/Y/215513

Alpens P0800400D 300 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/5 16/Y/215512

Ametlla del Vallès, L' P0800500A 8.283 29.073,33 € 29.073,33 € 1603000437/6 16/Y/215511

Arenys de Mar P0800600I 15.307 44.084,16 € 44.084,16 € 1603000437/7 16/Y/215510
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT 

2015 

IMPORT 
CONCEDIT 

2016 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL

Arenys de Munt P0800700G 8.654 30.375,54 € 30.375,54 € 1603000437/8 16/Y/215509

Argençola P0800800E 212 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/9 16/Y/215508

Argentona P0800900C 11.963 34.453,44 € 34.453,44 € 1603000437/10 16/Y/215507

Artés P0801000A 5.661 19.870,11 € 19.870,11 € 1603000437/11 16/Y/215506

Avià P0801100I 2.258 7.925,58 € 7.925,58 € 1603000437/12 16/Y/215505

Avinyó P0801200G 2.275 7.985,25 € 7.985,25 € 1603000437/13 16/Y/215504

Avinyonet del Penedès P0801300E 1.675 5.879,25 € 5.879,25 € 1603000437/14 16/Y/215503

Badalona P0801500J 217.210 503.927,20 € 503.927,20 € 1603000437/15 16/Y/215501

Badia del Vallès P0831200A 13.553 39.032,64 € 39.032,64 € 1603000437/16 16/Y/215207

Bagà P0801600H 2.225 7.809,75 € 7.809,75 € 1603000437/17 16/Y/215500

Balenyà P0801700F 3.724 13.071,24 € 13.071,24 € 1603000437/18 16/Y/215499

Balsareny P0801800D 3.343 11.733,93 € 11.733,93 € 1603000437/19 16/Y/215498

Barberà del Vallès P0825200I 32.550 77.794,50 € 77.794,50 € 1603000437/20 16/Y/215267

Begues P0802000J 6.620 23.236,20 € 23.236,20 € 1603000437/21 16/Y/215497

Bellprat P0802100H 78 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/22 16/Y/215496

Berga P0802200F 16.456 47.393,28 € 47.393,28 € 1603000437/23 16/Y/215495

Bigues i Riells P0802300D 8.854 31.077,54 € 31.077,54 € 1603000437/24 16/Y/215494

Borredà P0802400B 540 1.895,40 € 1.895,40 € 1603000437/25 16/Y/215493

Bruc, El P0802500I 1.991 6.988,41 € 6.988,41 € 1603000437/26 16/Y/215492

Brull, El P0802600G 263 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/27 16/Y/215491

Cabanyes, Les P0802700E 961 3.373,11 € 3.373,11 € 1603000437/28 16/Y/215490

Cabrera d’Anoia P0802800C 1.363 4.784,13 € 4.784,13 € 1603000437/29 16/Y/215489

Cabrera de Mar P0802900A 4.525 15.882,75 € 15.882,75 € 1603000437/30 16/Y/215488

Cabrils P0803000I 7.197 25.261,47 € 25.261,47 € 1603000437/31 16/Y/215487

Calaf P0803100G 3.475 12.197,25 € 12.197,25 € 1603000437/32 16/Y/215486

Calders P0803400A 949 3.330,99 € 3.330,99 € 1603000437/33 16/Y/215483

Caldes de Montbui P0803300C 17.156 49.409,28 € 49.409,28 € 1603000437/34 16/Y/215484

Caldes d'Estrac P0803200E 2.738 9.610,38 € 9.610,38 € 1603000437/35 16/Y/215485

Calella P0803500H 18.307 52.724,16 € 52.724,16 € 1603000437/36 16/Y/215482

Calldetenes P0822400H 2.429 8.525,79 € 8.525,79 € 1603000437/37 16/Y/215480

Callús P0803700D 1.985 6.967,35 € 6.967,35 € 1603000437/38 16/Y/215479

Calonge de Segarra P0803600F 202 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/39 16/Y/215481

Campins P0803800B 521 1.828,71 € 1.828,71 € 1603000437/40 16/Y/215478

Canet de Mar P0803900J 14.123 40.674,24 € 40.674,24 € 1603000437/41 16/Y/215477

Canovelles P0804000H 15.954 45.947,52 € 45.947,52 € 1603000437/42 16/Y/215476

Cànoves i Samalús P0804100F 2.863 10.049,13 € 10.049,13 € 1603000437/43 16/Y/215475

Canyelles P0804200D 4.345 15.250,95 € 15.250,95 € 1603000437/44 16/Y/215474

Capellades P0804300B 5.284 18.546,84 € 18.546,84 € 1603000437/45 16/Y/215473

Capolat P0804400J 88 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/46 16/Y/215472

Cardedeu P0804500G 17.698 50.970,24 € 50.970,24 € 1603000437/47 16/Y/215471

Cardona P0804600E 4.921 17.272,71 € 17.272,71 € 1603000437/48 16/Y/215470

Carme P0804700C 817 2.867,67 € 2.867,67 € 1603000437/49 16/Y/215469

Casserres P0804800A 1.569 5.507,19 € 5.507,19 € 1603000437/50 16/Y/215468

Castell de l'Areny P0805600D 75 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/51 16/Y/215460

Castellar de n'Hug P0805100E 159 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/52 16/Y/215465
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Castellar del Riu P0804900I 171 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/53 16/Y/215467

Castellar del Vallès P0805000G 23.440 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/54 16/Y/215466

Castellbell i el Vilar P0805200C 3.624 12.720,24 € 12.720,24 € 1603000437/55 16/Y/215464

Castellbisbal P0805300A 12.434 35.809,92 € 35.809,92 € 1603000437/56 16/Y/215463

Castellcir P0805400I 718 2.520,18 € 2.520,18 € 1603000437/57 16/Y/215462

Castelldefels P0805500F 63.255 151.179,45 € 151.179,45 € 1603000437/58 16/Y/215461

Castellet i la Gornal P0805700B 2.237 7.851,87 € 7.851,87 € 1603000437/59 16/Y/215459

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 177 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/60 16/Y/215457

Castellfollit del Boix P0805800J 428 1.502,28 € 1.502,28 € 1603000437/61 16/Y/215458

Castellgalí P0806000F 2.022 7.097,22 € 7.097,22 € 1603000437/62 16/Y/215456

Castellnou de Bages P0806100D 1.241 4.355,91 € 4.355,91 € 1603000437/63 16/Y/215455

Castellolí P0806200B 571 2.004,21 € 2.004,21 € 1603000437/64 16/Y/215454

Castellterçol P0806300J 2.400 8.424,00 € 8.424,00 € 1603000437/65 16/Y/215453

Castellví de la Marca P0806400H 1.589 5.577,39 € 5.577,39 € 1603000437/66 16/Y/215452

Castellví de Rosanes P0806500E 1.760 6.177,60 € 6.177,60 € 1603000437/67 16/Y/215451

Centelles P0806600C 7.333 25.738,83 € 25.738,83 € 1603000437/68 16/Y/215450

Cercs P0826800E 1.246 4.373,46 € 4.373,46 € 1603000437/69 16/Y/215251

Cerdanyola del Vallès P0826600I 57.402 137.190,78 € 137.190,78 € 1603000437/70 16/Y/215253

Cervelló P0806700A 8.811 30.926,61 € 30.926,61 € 1603000437/71 16/Y/215449

Collbató P0806800I 4.427 15.538,77 € 15.538,77 € 1603000437/72 16/Y/215448

Collsuspina P0806900G 338 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/73 16/Y/215447

Copons P0807000E 323 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/74 16/Y/215446

Corbera de Llobregat P0807100C 14.237 41.002,56 € 41.002,56 € 1603000437/75 16/Y/215445

Cornellà de Llobregat P0807200A 86.234 206.099,26 € 206.099,26 € 1603000437/76 16/Y/215444

Cubelles P0807300I 14.481 41.705,28 € 41.705,28 € 1603000437/77 16/Y/215443

Dosrius P0807400G 5.137 18.030,87 € 18.030,87 € 1603000437/78 16/Y/215442

Esparreguera P0807500D 21.685 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/79 16/Y/215441

Esplugues de Llobregat P0807600B 46.133 110.257,87 € 110.257,87 € 1603000437/80 16/Y/215440

Espunyola, L' P0807700J 259 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/81 16/Y/215439

Estany, L' P0807800H 407 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/82 16/Y/215438

Figaró-Montmany P0813300A 1.096 3.846,96 € 3.846,96 € 1603000437/83 16/Y/215383

Fígols P0807900F 43 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/84 16/Y/215437

Fogars de la Selva P0808100B 1.512 5.307,12 € 5.307,12 € 1603000437/85 16/Y/215435

Fogars de Montclús P0808000D 482 1.691,82 € 1.691,82 € 1603000437/86 16/Y/215436

Folgueroles P0808200J 2.259 7.929,09 € 7.929,09 € 1603000437/87 16/Y/215434

Fonollosa P0808300H 1.429 5.015,79 € 5.015,79 € 1603000437/88 16/Y/215433

Font-rubí P0808400F 1.353 4.749,03 € 4.749,03 € 1603000437/89 16/Y/215432

Franqueses del Vallès, 
Les 

P0808500C 19.170 55.209,60 € 55.209,60 € 1603000437/90 16/Y/215431

Gaià P0808900E 163 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/91 16/Y/215427

Gallifa P0808600A 202 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/92 16/Y/215430

Garriga, La P0808700I 15.762 45.394,56 € 45.394,56 € 1603000437/93 16/Y/215429

Gavà P0808800G 46.326 110.719,14 € 110.719,14 € 1603000437/94 16/Y/215428
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Gelida P0809000C 7.194 25.250,94 € 25.250,94 € 1603000437/95 16/Y/215426

Gironella P0809100A 4.987 17.504,37 € 17.504,37 € 1603000437/96 16/Y/215425

Gisclareny P0809200I 25 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/97 16/Y/215424

Granada, La P0809300G 2.073 7.276,23 € 7.276,23 € 1603000437/98 16/Y/215423

Granera P0809400E 80 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/99 16/Y/215422
Granollers P0809500B 59.930 143.232,70 € 143.232,70 € 1603000437/100 16/Y/215421
Gualba P0809600J 1.429 5.015,79 € 5.015,79 € 1603000437/101 16/Y/215420

Guardiola de Berguedà P0809800F 937 3.288,87 € 3.288,87 € 1603000437/102 16/Y/215418

Gurb P0809900D 2.545 8.932,95 € 8.932,95 € 1603000437/103 16/Y/215417

Hospitalet de Llobregat, 
L' 

P0810000J 253.518 588.161,76 € 588.161,76 € 1603000437/104 16/Y/215416

Hostalets de Pierola, 
Els 

P0816100B 2.942 10.326,42 € 10.326,42 € 1603000437/105 16/Y/215355

Igualada P0810100H 38.751 92.614,89 € 92.614,89 € 1603000437/106 16/Y/215415

Jorba P0810200F 838 2.941,38 € 2.941,38 € 1603000437/107 16/Y/215414

L'Esquirol P0825400E 2.188 7.679,88 € 7.679,88 € 1603000437/108 16/Y/215265

Llacuna, La P0810300D 906 3.180,06 € 3.180,06 € 1603000437/109 16/Y/215413

Llagosta, La P0810400B 13.430 38.678,40 € 38.678,40 € 1603000437/110 16/Y/215412

Lliçà d'Amunt P0810600G 14.696 42.324,48 € 42.324,48 € 1603000437/111 16/Y/215410

Lliçà de Vall P0810700E 6.354 22.302,54 € 22.302,54 € 1603000437/112 16/Y/215409

Llinars del Vallès P0810500I 9.536 33.471,36 € 33.471,36 € 1603000437/113 16/Y/215411

Lluçà P0810800C 257 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/114 16/Y/215408

Malgrat de Mar P0810900A 18.417 53.040,96 € 53.040,96 € 1603000437/115 16/Y/215407

Malla P0811000I 266 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/116 16/Y/215406

Manlleu P0811100G 20.279 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/117 16/Y/215405

Manresa P0811200E 75.297 179.959,83 € 179.959,83 € 1603000437/118 16/Y/215404

Marganell P0824200J 297 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/119 16/Y/215277

Martorell P0811300C 27.895 66.669,05 € 66.669,05 € 1603000437/120 16/Y/215403

Martorelles P0811400A 4.783 16.788,33 € 16.788,33 € 1603000437/121 16/Y/215402

Masies de Roda, Les P0811500H 737 2.586,87 € 2.586,87 € 1603000437/122 16/Y/215401

Masies de Voltregà, 
Les 

P0811600F 3.186 11.182,86 € 11.182,86 € 1603000437/123 16/Y/215400

Masnou, El P0811700D 22.742 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/124 16/Y/215399

Masquefa P0811800B 8.406 29.505,06 € 29.505,06 € 1603000437/125 16/Y/215398

Matadepera P0811900J 8.841 31.031,91 € 31.031,91 € 1603000437/126 16/Y/215397

Mataró P0812000H 124.280 288.329,60 € 288.329,60 € 1603000437/127 16/Y/215396

Mediona P0812100F 2.311 8.111,61 € 8.111,61 € 1603000437/128 16/Y/215395

Moià P0813700B 5.760 20.217,60 € 20.217,60 € 1603000437/129 16/Y/215379

Molins de Rei P0812200D 25.152 60.113,28 € 60.113,28 € 1603000437/130 16/Y/215394

Mollet del Vallès P0812300B 51.719 123.608,41 € 123.608,41 € 1603000437/131 16/Y/215393

Monistrol de Calders P0812700C 695 2.439,45 € 2.439,45 € 1603000437/132 16/Y/215389

Monistrol de Montserrat P0812600E 2.945 10.336,95 € 10.336,95 € 1603000437/133 16/Y/215390

Montcada i Reixac P0812400J 34.394 82.201,66 € 82.201,66 € 1603000437/134 16/Y/215392

Montclar P0812900I 117 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/135 16/Y/215387

Montesquiu P0813000G 895 3.141,45 € 3.141,45 € 1603000437/136 16/Y/215386



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

128 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT 

2015 

IMPORT 
CONCEDIT 

2016 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL

Montgat P0812500G 11.315 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/137 16/Y/215391

Montmajor P0813100E 476 1.670,76 € 1.670,76 € 1603000437/138 16/Y/215385

Montmaneu P0813200C 164 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/139 16/Y/215384

Montmeló P0813400I 8.863 31.109,13 € 31.109,13 € 1603000437/140 16/Y/215382

Montornès del Vallès P0813500F 16.217 46.704,96 € 46.704,96 € 1603000437/141 16/Y/215381

Montseny P0813600D 332 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/142 16/Y/215380

Muntanyola P0812800A 595 2.088,45 € 2.088,45 € 1603000437/143 16/Y/215388

Mura P0813800J 211 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/144 16/Y/215378

Navarcles P0813900H 6.003 21.070,53 € 21.070,53 € 1603000437/145 16/Y/215377

Navàs P0814000F 6.117 21.470,67 € 21.470,67 € 1603000437/146 16/Y/215376

Nou de Berguedà, La P0814100D 150 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/147 16/Y/215375

Òdena P0814200B 3.624 12.720,24 € 12.720,24 € 1603000437/148 16/Y/215374

Olèrdola P0814400H 3.579 12.562,29 € 12.562,29 € 1603000437/149 16/Y/215372

Olesa de Bonesvalls P0814500E 1.735 6.089,85 € 6.089,85 € 1603000437/150 16/Y/215371

Olesa de Montserrat P0814600C 23.543 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/151 16/Y/215370

Olivella P0814700A 3.609 12.667,59 € 12.667,59 € 1603000437/152 16/Y/215369

Olost P0814800I 1.186 4.162,86 € 4.162,86 € 1603000437/153 16/Y/215368

Olvan P0814300J 876 3.074,76 € 3.074,76 € 1603000437/154 16/Y/215373

Orís P0814900G 303 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/155 16/Y/215367

Oristà P0815000E 557 1.955,07 € 1.955,07 € 1603000437/156 16/Y/215366

Orpí P0815100C 131 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/157 16/Y/215365

Òrrius P0815200A 690 2.421,90 € 2.421,90 € 1603000437/158 16/Y/215364

Pacs del Penedès P0815300I 892 3.130,92 € 3.130,92 € 1603000437/159 16/Y/215363

Palafolls P0815400G 9.065 31.818,15 € 31.818,15 € 1603000437/160 16/Y/215362

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 14.454 41.627,52 € 41.627,52 € 1603000437/161 16/Y/215361

Pallejà P0815600B 11.253 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/162 16/Y/215360

Palma de Cervelló, La P5831301F 3.002 10.537,02 € 10.537,02 € 1603000437/163 16/Y/215206

Papiol, El P0815700J 4.023 14.120,73 € 14.120,73 € 1603000437/164 16/Y/215359

Parets del Vallès P0815800H 18.733 53.951,04 € 53.951,04 € 1603000437/165 16/Y/215358

Perafita P0815900F 407 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/166 16/Y/215357

Piera P0816000D 15.000 43.200,00 € 43.200,00 € 1603000437/167 16/Y/215356

Pineda de Mar P0816200J 25.948 62.015,72 € 62.015,72 € 1603000437/168 16/Y/215354

Pla del Penedès, El P0816300H 1.223 4.292,73 € 4.292,73 € 1603000437/169 16/Y/215353

Pobla de Claramunt, La P0816400F 2.186 7.672,86 € 7.672,86 € 1603000437/170 16/Y/215352

Pobla de Lillet, La P0816500C 1.155 4.331,48 € 4.054,05 € 1603000437/171 16/Y/215351

Polinyà P0816600A 8.238 28.915,38 € 28.915,38 € 1603000437/172 16/Y/215350

Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J 3.780 13.267,80 € 13.267,80 € 1603000437/173 16/Y/215336

Pontons P0816700I 477 1.674,27 € 1.674,27 € 1603000437/174 16/Y/215349

Prat de Llobregat, El P0816800G 62.866 150.249,74 € 150.249,74 € 1603000437/175 16/Y/215348

Prats de Lluçanès P0817000C 2.624 9.210,24 € 9.210,24 € 1603000437/176 16/Y/215346

Prats de Rei, Els P0816900E 537 2.736,75 € 2.463,08 € 1603000437/177 16/Y/215347

Premià de Dalt P0823000E 10.311 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/178 16/Y/215289

Premià de Mar P0817100A 28.163 67.309,57 € 67.309,57 € 1603000437/179 16/Y/215345



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

129 
 

AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS

IMPORT 
CONCEDIT 

2015 

IMPORT 
CONCEDIT 

2016 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL

Puigdàlber P0817300G 532 1.867,32 € 1.867,32 € 1603000437/180 16/Y/215344

Puig-reig P0817400E 4.207 14.766,57 € 14.766,57 € 1603000437/181 16/Y/215343

Pujalt P0817500B 198 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/182 16/Y/215342

Quar, La P0817600J 57 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/183 16/Y/215341

Rajadell P0817700H 528 1.853,28 € 1.853,28 € 1603000437/184 16/Y/215340

Rellinars P0817800F 726 2.548,26 € 2.548,26 € 1603000437/185 16/Y/215339

Ripollet P0817900D 37.233 88.986,87 € 88.986,87 € 1603000437/186 16/Y/215338

Roca del Vallès, La P0818000B 10.518 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/187 16/Y/215337

Roda de Ter P0818200H 6.124 21.495,24 € 21.495,24 € 1603000437/188 16/Y/215335

Rubí P0818300F 74.353 177.703,67 € 177.703,67 € 1603000437/189 16/Y/215334

Rubió P0818400D 228 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/190 16/Y/215333

Rupit i Pruit P0818500A 300 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/191 16/Y/215210

Sabadell P0818600I 207.444 481.270,08 € 481.270,08 € 1603000437/192 16/Y/215332

Sagàs P0818700G 149 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/193 16/Y/215331

Saldes P0818900C 283 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/194 16/Y/215329

Sallent P0819000A 6.780 23.797,80 € 23.797,80 € 1603000437/195 16/Y/215328

Sant Adrià de Besòs P0819300E 35.386 84.572,54 € 84.572,54 € 1603000437/196 16/Y/215325

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 91 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/197 16/Y/215324

Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 27.268 65.170,52 € 65.170,52 € 1603000437/198 16/Y/215323

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 10.590 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/199 16/Y/215322

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 5.708 20.035,08 € 20.035,08 € 1603000437/200 16/Y/215321

Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 875 3.071,25 € 3.071,25 € 1603000437/201 16/Y/215320

Sant Boi de Llobregat P0819900B 83.107 198.625,73 € 198.625,73 € 1603000437/202 16/Y/215319

Sant Boi de Lluçanès P0820000H 556 1.951,56 € 1.951,56 € 1603000437/203 16/Y/215318

Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 3.328 11.681,28 € 11.681,28 € 1603000437/204 16/Y/215316

Sant Celoni P0820100F 17.251 49.682,88 € 49.682,88 € 1603000437/205 16/Y/215317

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 3.938 13.822,38 € 13.822,38 € 1603000437/206 16/Y/215315

Sant Cugat del Vallès P0820400J 87.118 208.212,02 € 208.212,02 € 1603000437/207 16/Y/215314

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 972 3.411,72 € 3.411,72 € 1603000437/208 16/Y/215313

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 2.532 8.887,32 € 8.887,32 € 1603000437/209 16/Y/215312

Sant Esteve Sesrovires P0820700C 7.542 26.472,42 € 26.472,42 € 1603000437/210 16/Y/215311

Sant Feliu de Codines P0820900I 5.900 20.709,00 € 20.709,00 € 1603000437/211 16/Y/215309

Sant Feliu de Llobregat P0821000G 43.715 104.478,85 € 104.478,85 € 1603000437/212 16/Y/215308

Sant Feliu Sasserra P0821100E 626 2.197,26 € 2.197,26 € 1603000437/213 16/Y/215307
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Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 8.666 30.417,66 € 30.417,66 € 1603000437/214 16/Y/215310

Sant Fruitós de Bages P0821200C 8.243 28.932,93 € 28.932,93 € 1603000437/215 16/Y/215306

Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 3.446 12.095,46 € 12.095,46 € 1603000437/216 16/Y/215304

Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1.304 4.577,04 € 4.577,04 € 1603000437/217 16/Y/215326

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 24 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/218 16/Y/215303

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 10.733 33.875,01 € 33.875,01 € 1603000437/219 16/Y/215301

Sant Joan Despí P0821600D 32.981 78.824,59 € 78.824,59 € 1603000437/220 16/Y/215302

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 239 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/221 16/Y/215208

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 3.123 10.961,73 € 10.961,73 € 1603000437/222 16/Y/215299

Sant Just Desvern P0821900H 16.389 47.200,32 € 47.200,32 € 1603000437/223 16/Y/215298

Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 2.517 8.834,67 € 8.834,67 € 1603000437/224 16/Y/215297

Sant Llorenç Savall P0822100D 2.361 8.287,11 € 8.287,11 € 1603000437/225 16/Y/215296

Sant Martí d'Albars P0822300J 106 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/226 16/Y/215294

Sant Martí de Centelles P0822200B 1.093 3.836,43 € 3.836,43 € 1603000437/227 16/Y/215295

Sant Martí de Tous P0822600C 1.175 4.124,25 € 4.124,25 € 1603000437/228 16/Y/215293

Sant Martí Sarroca P0822700A 3.130 10.986,30 € 10.986,30 € 1603000437/229 16/Y/215292

Sant Martí Sesgueioles P0822800I 395 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/230 16/Y/215291

Sant Mateu de Bages P0822900G 644 2.260,44 € 2.260,44 € 1603000437/231 16/Y/215290

Sant Pere de Ribes P0823100C 29.339 70.120,21 € 70.120,21 € 1603000437/232 16/Y/215288

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 2.364 8.297,64 € 8.297,64 € 1603000437/233 16/Y/215287

Sant Pere de Torelló P0823300I 2.436 8.550,36 € 8.550,36 € 1603000437/234 16/Y/215286

Sant Pere de Vilamajor P0823400G 4.248 14.910,48 € 14.910,48 € 1603000437/235 16/Y/215285

Sant Pere Sallavinera P0818800E 162 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/236 16/Y/215330

Sant Pol de Mar P0823500D 4.997 17.539,47 € 17.539,47 € 1603000437/237 16/Y/215284

Sant Quintí de Mediona P0823600B 2.101 7.374,51 € 7.374,51 € 1603000437/238 16/Y/215283

Sant Quirze de Besora P0823700J 2.148 7.539,48 € 7.539,48 € 1603000437/239 16/Y/215282

Sant Quirze del Vallès P0823800H 19.549 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000437/240 16/Y/215281

Sant Quirze Safaja P0823900F 644 2.260,44 € 2.260,44 € 1603000437/241 16/Y/215280

Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 12.590 36.259,20 € 36.259,20 € 1603000437/242 16/Y/215279
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Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 86 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/243 16/Y/215278

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.130 10.986,30 € 10.986,30 € 1603000437/244 16/Y/215419

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 9.326 32.734,26 € 32.734,26 € 1603000437/245 16/Y/215257

Sant Vicenç de Montalt P0826400D 6.007 21.084,57 € 21.084,57 € 1603000437/246 16/Y/215255

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 1.975 6.932,25 € 6.932,25 € 1603000437/247 16/Y/215254

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 28.103 67.166,17 € 67.166,17 € 1603000437/248 16/Y/215256

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 173 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000437/249 16/Y/215276

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 8.038 28.213,38 € 28.213,38 € 1603000456/1 16/Y/215275

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 118.738 275.472,16 € 275.472,16 € 1603000456/2 16/Y/215274

Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 2.233 7.837,83 € 7.837,83 € 1603000456/3 16/Y/215273

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1.259 4.419,09 € 4.419,09 € 1603000456/4 16/Y/215272

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 7.114 24.970,14 € 24.970,14 € 1603000456/5 16/Y/215271

Santa Fe del Penedès P0824900E 379 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/6 16/Y/215270

Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 9.641 33.839,91 € 33.839,91 € 1603000456/7 16/Y/215269

Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 7.337 25.752,87 € 25.752,87 € 1603000456/8 16/Y/215268

Santa Maria de Besora P0825300G 162 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/9 16/Y/215266

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 851 2.987,01 € 2.987,01 € 1603000456/10 16/Y/215263

Santa Maria de Merlès P0825500B 177 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/11 16/Y/215264

Santa Maria de Miralles P0825700H 140 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/12 16/Y/215262

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.138 32.074,38 € 32.074,38 € 1603000456/13 16/Y/215260

Santa Maria d'Oló P0825800F 1.065 3.738,15 € 3.738,15 € 1603000456/14 16/Y/215261

Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 25.409 60.727,51 € 60.727,51 € 1603000456/15 16/Y/215259

Santa Susanna P0826100J 3.293 11.558,43 € 11.558,43 € 1603000456/16 16/Y/215258

Santpedor P0819100I 7.384 25.917,84 € 25.917,84 € 1603000456/17 16/Y/215327

Sentmenat P0826700G 8.645 30.343,95 € 30.343,95 € 1603000456/18 16/Y/215252

Seva P0826900C 3.488 12.242,88 € 12.242,88 € 1603000456/19 16/Y/215250

Sitges P0827000A 28.171 67.328,69 € 67.328,69 € 1603000456/20 16/Y/215249
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Sobremunt P0827100I 83 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/21 16/Y/215248

Sora P0827200G 175 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/22 16/Y/215247

Subirats P0827300E 3.029 10.631,79 € 10.631,79 € 1603000456/23 16/Y/215246

Súria P0827400C 5.999 21.056,49 € 21.056,49 € 1603000456/24 16/Y/215245

Tagamanent P0827600H 322 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/25 16/Y/215243

Talamanca P0827700F 141 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/26 16/Y/215242

Taradell P0827800D 6.219 21.828,69 € 21.828,69 € 1603000456/27 16/Y/215241

Tavèrnoles P0827500J 317 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/28 16/Y/215244

Tavertet P0828000J 125 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/29 16/Y/215239

Teià P0828100H 6.141 21.554,91 € 21.554,91 € 1603000456/30 16/Y/215238

Terrassa P0827900B 215.517 499.999,44 € 499.999,44 € 1603000456/31 16/Y/215240

Tiana P0828200F 8.314 29.182,14 € 29.182,14 € 1603000456/32 16/Y/215237

Tona P0828300D 8.012 28.122,12 € 28.122,12 € 1603000456/33 16/Y/215236

Tordera P0828400B 16.345 47.073,60 € 47.073,60 € 1603000456/34 16/Y/215235

Torelló P0828500I 13.949 40.173,12 € 40.173,12 € 1603000456/35 16/Y/215234

Torre de Claramunt, La P0828600G 3.819 13.404,69 € 13.404,69 € 1603000456/36 16/Y/215233

Torrelavit P0828700E 1.393 4.889,43 € 4.889,43 € 1603000456/37 16/Y/215232

Torrelles de Foix P0828800C 2.308 8.101,08 € 8.101,08 € 1603000456/38 16/Y/215231

Torrelles de Llobregat P0828900A 5.851 20.537,01 € 20.537,01 € 1603000456/39 16/Y/215230

Ullastrell P0829000I 2.056 7.216,56 € 7.216,56 € 1603000456/40 16/Y/215229

Vacarisses P0829100G 6.218 21.825,18 € 21.825,18 € 1603000456/41 16/Y/215228

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.424 4.998,24 € 4.998,24 € 1603000456/42 16/Y/215227

Vallcebre P0829300C 258 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/43 16/Y/215226

Vallgorguina P0829500H 2.699 9.473,49 € 9.473,49 € 1603000456/44 16/Y/215225

Vallirana P0829600F 14.612 42.082,56 € 42.082,56 € 1603000456/45 16/Y/215224

Vallromanes P0829700D 2.519 8.841,69 € 8.841,69 € 1603000456/46 16/Y/215223

Veciana P0829800B 176 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/47 16/Y/215222

Vic P0829900J 41.956 100.274,84 € 100.274,84 € 1603000456/48 16/Y/215221

Vilada P0830000F 443 1.805,80 € 1.625,22 € 1603000456/49 16/Y/215220

Viladecans P0830200B 65.358 156.205,62 € 156.205,62 € 1603000456/50 16/Y/215218

Viladecavalls P0830100D 7.395 25.956,45 € 25.956,45 € 1603000456/51 16/Y/215219

Vilafranca del Penedès P0830600C 39.221 93.738,19 € 93.738,19 € 1603000456/52 16/Y/215214

Vilalba Sasserra P0830700A 706 2.478,06 € 2.478,06 € 1603000456/53 16/Y/215213

Vilanova de Sau P0830400H 314 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/54 16/Y/215216

Vilanova del Camí P0830300J 12.506 36.017,28 € 36.017,28 € 1603000456/55 16/Y/215217

Vilanova del Vallès P0831000E 5.250 18.427,50 € 18.427,50 € 1603000456/56 16/Y/215209

Vilanova i la Geltrú P0830800I 65.941 157.598,99 € 157.598,99 € 1603000456/57 16/Y/215212

Vilassar de Dalt P0821300A 8.882 31.175,82 € 31.175,82 € 1603000456/58 16/Y/215305

Vilassar de Mar P0821700B 20.185 56.301,12 € 56.301,12 € 1603000456/59 16/Y/215300

Vilobí del Penedès P0830500E 1.090 3.825,90 € 3.825,90 € 1603000456/60 16/Y/215215

Viver i Serrateix P0830900G 174 1.500,00 € 1.500,00 € 1603000456/61 16/Y/215211
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ALT PENEDÈS P5800013D 67.041 69,16 38.090,07 € 38.090,07 € 1603000435/1 16/Y/215205 
ANOIA P5800006H 79.091 75,87 44.364,32 € 44.364,32 € 1603000435/2 16/Y/215204 
BAGES P5800009B 109.106 72,88 32.927,91 € 32.927,91 € 1603000435/3 16/Y/215203 
BAIX 
LLOBREGAT P5800011H 

122.628 59,13
34.730,58 € 34.730,58 € 

1603000435/4 16/Y/215202 

BERGUEDÀ P0800015J 39.823 85,43 46.374,85 € 46.374,85 € 1603000435/5 16/Y/215201 
GARRAF P5800020I 22.435 56,96 27.009,25 € 27.009,25 € 1603000435/6 16/Y/215200 
MANCOMUNIT
AT 
INTERMPAL.VO
LUNT. LA 
PLANA 

P0800024B 27.178 79,58 20.595,77 € 33.777,10 € 1603000427/1 16/Y/215195 

MARESME P5800008D 236.786 57,13 32.943,39 € 32.943,39 € 1603000435/7 16/Y/215199 
OSONA P5800015I 64.082 79,58 37.756,13 € 37.756,13 € 1603000435/8 16/Y/215198 
VALLÈS 
OCCIDENTAL P5800007F 

104.672 64,26
31.023,92 € 31.023,92 € 

1603000435/9 16/Y/215197 

VALLÈS 
ORIENTAL P5800010J 

291.974 65,56
40.133,01 € 40.133,01 € 

1603000435/10 16/Y/215196 

 
Subtotal Aportació Ajuntaments 10.330.790,44 € 

Subtotal Aportació Àrees Bàsiques 
Supramunicipals 

     399.130,53 € 

Aportació total Diputació de Barcelona 10.729.920,97 € 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de 10.729.920,97 € a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries següents: un import de 10.330.790,44 € a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/462.50, un import de 365.353,43 € a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/465.50, i un import de 33.777,10 € a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/463.50 del pressupost de la Corporació de l’any 2016. 
 
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 31 de maig de 2016. 
 

1.2. La tramitació de l’acceptació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en 
suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònic. 

 
1.3. Els mitjans per a tramitar l’acceptació es troben disponibles a la Seu 

Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
1.4. L’acte d’acceptació, que pot ser total o parcial, implica la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
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1.5. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la 
presentació o, si escau, l’esmena, de l’acceptació, als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim, tot habilitant un nou termini de deu 
dies hàbils a partir de la seva notificació. 

 
1.6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin 

subsanat els defectes notificats, s’ha de considerar que l’ens destinatari ha 
renunciat a la percepció dels imports que no hagin estat degudament 
acceptats. En aquest cas, s’ha de procedir a la revocació i/o a la reducció de 
l’ajut. 

 
2. Execució 
 

2.1. Les actuacions objecte de fons de prestació tenen un període d’execució 
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 
 

2.2. 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’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents (centres oberts) 
 Prestacions econòmiques d’urgència social 
 Serveis de distribució d’aliments o anàlegs 

 
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 

 
2.3. Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l’ajut concedit a 

despeses de la cartera de bàsica de serveis socials. 
 

2.4. Les Àrees Bàsiques Supramunicipals no tindran cap límit en la destinació dels 
ajuts, més enllà de destinar-los als programes anteriors. 

 
2.5. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de 

la marca de la Diputació de Barcelona 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. 
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3. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma 
següent: 
 

a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 €, es 
paga l’import íntegre de l’aportació a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació. 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 €, es realitza 
un pagament parcial equivalent al 50% de l’import concedit, un cop l’ens 
destinatari presenti l’acceptació. 

 
4. Justificació 
 

4.1. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d’abril de 2017 per a 
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat 
la justificació, per decret de la presidència delegada de l’àrea s’ha de requerir 
als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficinal de la Província la 
presentin, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

4.2. La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i 
en suport paper. En cas que es tramiti per duplicat en els dos suports, preval 
l’electrònica. 

 
4.3. 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 
 

4.4. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2, 4 i 6 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris. Del capítol 6 es podrà justificar un màxim 
del 20% de l’import de la subvenció concedida i només d’aquelles despeses 
destinades, de manera directa i inequívoca, a cobrir les necessitats bàsiques 
de les persones en risc d’exclusió social. 

 
4.5. Per a la justificació de les despeses, cal que l’ens destinatari presenti el model 

normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació 
de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari-interventor 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. 
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4.6. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 1.500,00 euros, ha 
d’incloure, d’acord amb el model normalitzat, una acreditació de 
l’interventor o del secretari-interventor de l’ens, de les despeses realitzades 
pel seu muntant global, agrupades per tipologies de despesa. 
 

4.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant 
d’altres administracions públiques. 

 
4.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han 

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, a excepció de les declarades 
pluriennals. 

 
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 ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui 
prendre coneixement. 

 
4.10. En cas que el total d’aportacions 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’import concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, 
en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
4.11. La relació de despeses justificades s’ha de correspondre amb la distribució 

dels ajuts que s’acreditin al document de dades tècniques C4-006. 
 

4.12. 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, cal 
adjuntar també la memòria de realització, que s’haurà de correspondre 
amb el document C4-002/16. 

 
4.13. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

4.14. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import 
concedit sigui inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
4.15. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació 

de Barcelona i d’altres administracions, llevat que les condicions de 
concertació del recurs hagin previst el contrari. 

 
4.16. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector 

públic poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades 
en el marc del Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a 
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l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o 
que integra el seu sector públic. 

 
4.17. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de 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. 

 
4.18. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a 

altres ens, la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens 
destinatari de l’ajut. 

 
4.19. En cas de pagaments avançats per l’import íntegre de l’aportació, els ens 

locals beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del 
termini de justificació. 

 
4.20. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es 

redistribuiran d’acord amb el criteri de distribució del fons entre tots els ens 
destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, i sempre que el volum 
de l’import sobrant superi el 5% del fons. La data màxima per aprovar el 
decret de redistribució dels imports sobrants és el 30 de novembre de 
2016. 

 
5. Tancament i liquidació 
 

5.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret 
de la presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i 
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
 

5.2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 

5.4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor 
de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors a tots els ens beneficiaris. 
 
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de 
la Diputació de Barcelona la relació dels ajuts atorgats, i notificar a la Base de Dades 
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Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objecte d’impulsar actuacions conjuntes en 
matèria de consum i defensa dels drets dels consumidors i usuaris.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i la presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de 
Barcelona són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.  
 
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit de la protecció de 
les persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat 
i reconeixement. 
 
L'Ajuntament de Barcelona, té competències en matèria de protecció dels consumidors 
i sobre el procediment arbitral de consum municipal conforme l’establert als articles 
103 i 141 de la seva Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 
de desembre, de la Carta municipal de Barcelona modificada per les Lleis, 11/2006, de 
19 de juliol; 7/2010, de 21 d’abril; i 18/2014, de 23 de desembre. 
 
El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum té entre els seus 
objectius, el de definir, divulgar i executar les polítiques en matèria de consum, així 
com la direcció, organització, coordinació i promoció dels serveis que corresponen a 
l’Ajuntament en la defensa dels consumidors i usuaris. 
 
Segons l’informe tècnic emès, es considera important establir un conveni marc de 
col·laboració interadministrativa amb l’Ajuntament de Barcelona per tal d’aconseguir 
una coordinació eficaç d’esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos, 
mitjans i materials i, també, per impulsar les accions escaients que en el futur es 
vulguin realitzar, mitjançant la formalització dels corresponents convenis específics en 
el seu cas. 
 
En virtut de les anteriors consideracions la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, amb ple respecte a les competències i funcions legalment atribuïdes de 
cadascuna, estan interessades en col·laborar conjuntament per tal d’aprofitar les 
sinèrgies que es poden generar en les seves actuacions a l’objecte de potenciar la 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris a la província de Barcelona. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Vist l'apartat setè I punt 4.b.1) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vice-
presidenta 4a i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la 
Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
el l’Ajuntament de Barcelona per tal d’impulsar actuacions conjuntes de col·laboració 
per potenciar la defensa dels drets dels consumidors i usuaris de la província de 
Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER IMPULSAR ACTUACIONS CONJUNTES  EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DEFENSA DELS DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez Portell, diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nomenament establert a l'apartat 
Quart V punt 2) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8749/15, de 
data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les 
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al 
BOPB de 13 d’octubre de 2015); i en virtut de la delegació de competències establertes en 
el seu favor a l’apartat Setè I 3.4.c) del mateix decret de la Presidència 8749/15; assistida 
per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 10481/15 de data 13 de novembre de 
2015 sobre delegació de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (I), publicat en el BOPB 
de data 26 de novembre de 2015. 
 
I de l’altra, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA representat pel Sr. Jordi Via Llop, 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, adscrit amb efectes del 
dia 1 de juliol de 2015 a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació  Estratègica  de 
l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el nomenament establert al decret d’alcaldia de 13 
de juny de 2015 que aprovà la direcció política i administrativa de l’administració municipal, 
publicat a la GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA núm. 21 de data 10 de juliol de 2015. 
Per decret d’alcaldia de 9 de novembre de 2015 es modificà la denominació del Comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa i passà a denominar-se “Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i Consum”; assistit en aquest acte pel Sr. Angel Pascual 
Oliva, Secretari Delegat de l’Àrea de Presidència i Economia en exercici de funcions 
d’assessorament i fe pública en virtut de la delegació de 23 de gener de 2012. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona és la institució de govern i administració de la província de 
Barcelona, entitat local determinada per l’agrupació de municipis del seu territori que 
disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves finalitats. Les finalitats i funcions pròpies o delegades de la Diputació de Barcelona 
són les previstes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i a les normes que les desenvolupen.  
 
Les actuacions desenvolupades per aquesta Corporació a l’àmbit del consum i la protecció 
de les persones consumidores i en suport d’altres ens locals, gaudeixen de gran notorietat i 
reconeixement. 
 
L'Ajuntament de Barcelona, té competències en matèria de protecció dels consumidors i 
sobre el procediment arbitral de consum municipal conforme l’establert als articles 103 i 141 
de la seva Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta municipal de Barcelona modificada per les Lleis, 11/2006, de 19 de juliol; 7/2010, 
de 21 d’abril; i 18/2014, de 23 de desembre. 
 
El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum té entre els seus 
objectius, el de definir, divulgar i executar les polítiques en matèria de consum, així com la 
direcció, organització, coordinació i promoció dels serveis que corresponen a l’Ajuntament 
en la defensa dels consumidors i usuaris. 
 
L’Ajuntament de Barcelona a través del Departament de Consum i l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) com de la Junta Arbitral de Consum, té com a objectius 
específics ajudar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, ja siguin consumidors, 
comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum i resoldre 
fàcilment per via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta els conflictes que puguin sorgir entre 
consumidors i empresaris. 
 
Algunes de les seves accions portades a terme en matèria de consum, en concret, facilitar 
informació sobre la normativa aplicable al comerç, fer campanyes de comunicació per als 
consumidors, promoure accions formatives sobre els drets i deures i el foment d’adhesió a 
l’arbitratge i les bones pràctiques als comerciants, coincideixen amb els objectius i accions 
portades a terme pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Des de febrer de 2015 ambdues institucions han mantingut reunions conjuntes per tal de 
posar en comú les tasques realitzades per cadascuna  per tal de trobar aspectes de 
col·laboració conjunta que donin un valor afegit a les seves actuacions. 
 
En virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona amb ple respecte a les competències i funcions legalment atribuïdes de 
cadascuna, estan interessades en col·laborar conjuntament per tal d’aprofitar les sinèrgies 
que es poden generar en les seves actuacions a l’objecte de potenciar la defensa dels drets 
dels consumidors i usuaris. 
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data.................................de 2016. 
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni marc de col·laboració, que es regirà pels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Objecte de les actuacions de col·laboració 
 
L’objecte del conveni és el de formalitzar un conveni marc per regular les relacions de 
col·laboració i cooperació entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de consum i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries. 
 
Segon.- En concret les relacions consistiran en: 
 
- Definir un marc comú d’intervenció en matèria de consum i de defensa dels drets de les 

persones consumidores. 
 
- Impulsar iniciatives comunes i compartir experiències i recursos per seguir avançant en 

les polítiques locals de consum i desenvolupar les accions que es considerin necessàries 
en defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries. 

 
- Cooperar en les accions formatives en matèria de consum, per tal d’afavorir la 

participació dels tècnics d’ambdues institucions. 
 
- Cooperar i participar en jornades i sessions en matèria de consum que organitzin alguna 

d’ambdues Institucions i en especial a les jornades de la Xarxa Local de Consum. 
 
- Desenvolupar i compartir projectes relacionats amb el consum així com els seus 

resultats. 
 
- Cooperar en iniciatives i accions educatives orientades a promocionar hàbits de consum 

responsable. 
 
Tercer. Comissió de seguiment i avaluació 
 
1. Per coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni marc, impulsar les actuacions a 

realitzar i fer-ne el seguiment i el control, es crea una Comissió de seguiment i avaluació 
que estarà formada per dos membres, com a mínim, de cada institució, designats 
lliurement per les parts, respectant un criteri d’homogeneïtat orgànica i/o funcional. 

2. La Comissió de seguiment i avaluació haurà d’aprovar, si fos el cas, els plans d’actuació 
anuals. 

3. Aquesta Comissió de seguiment i avaluació proposarà i impulsarà la formalització dels 
procediments i instruments específics bilaterals que permetin un desenvolupament 
eficient de les actuacions conjuntes empreses en l'àmbit del present Conveni. 

4. Els representants de les parts en aquesta Comissió de seguiment i avaluació, es 
responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits per a cadascuna 
de les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar Acta dels acords adoptats en cada 
reunió, que s’elevarà a les respectives Administracions.  

5. La Comissió de seguiment i avaluació podrà crear quan ho consideri necessari i 
motivadament subgrups de treball específics. 

6. La Comissió de seguiment i avaluació es reunirà en sessió ordinària un cop cada 
semestre i en sessions extraordinàries quan es consideri oportú per a tractar temes 
concrets a petició, d’una de les parts. 
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7. La Comissió de seguiment i avaluació també serà competent per proposar la finalització 
d’actuacions en curs en cas d’extinció anticipada d’aquest conveni marc o dels acords 
adoptats en execució d’aquest. 

 
Quart.- Vigència del conveni 
 
El present conveni marc de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà 
vigent durant 1 any, el qual es considerarà prorrogat per igual període de temps de manera 
tàcita i indefinida si cap de les parts manifesta el contrari i sense perjudici de la vigència dels 
compromisos específics que se’n puguin derivar. 
 
Cinquè.- Causes d’extinció 
 
Seran causes d'extinció del present conveni marc de col·laboració: 
a)  Mutu acord de les parts. 
b)  Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
c)  Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.  
 
Sisè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
Setè.- Difusió de les activitats conveniades i confidencialitat de la informació 
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que es derivin de 
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers 
sense el previ consentiment de l’altra part. 
 
Vuitè.- Col·laboració institucional i finançament 
 
El present conveni marc s’estableix com a instrument de col·laboració institucional destinat a 
ordenar un marc de relacions entre les entitats signants per a l’assoliment d’objectius 
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d’interès social compartit i, en conseqüència, no estableix per sí mateix compromisos 
econòmics més enllà dels propis del funcionament ordinari de cada part, ni drets i 
obligacions de contingut econòmic exigibles entre elles. 
 
Novè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Totes les parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes 
a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció 
de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, així com a implementar les 
mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries per tal de garantir la seguretat 
de les dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es 
puguin contenir dades de caràcter personal. 
 
En qualsevol cas, les parts no podran accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa dels respectius òrgans 
competents. En el cas que el personal vinculat a les parts tingués accés, directe o indirecte, 
a dades o informacions de caràcter personal, se’ls exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de les activitats. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen”. 

 
Segon.-NOTIFICAR la present resolució l’Ajuntament de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al senyor Duran (CUP-Poble 
Actiu), qui diu: Aprofitant que avui a la sessió de Ple parlarem de la llibertat religiosa, 
em permetran un llicència cristiana, una frase que diu que els camins del Senyor son 
inescrutables. Nosaltres diríem i afegiríem que els camins del Senyor Nuñez i Navarro 
són inescrutables, en relació amb el que comentàvem ara fa quinze dies, que és el 
mateix que passa amb aquest sistema capitalista i, evidentment, amb l’especulació. 
Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona la nostra solidaritat amb 
tots els ajuntaments i pobles de la demarcació que pateixen aquesta especulació i, 
evidentment, la nostra, no únicament solidaritat sinó el nostre compromís polític amb 
aquells que ho vulguin. 
 
Dit això, hem sentit, perquè es una qüestió que s’ha fet pública, veus sobre la possible 
fusió entre la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques. Sabem que la presidenta de la Diputació, va tenir  una reunió aquesta 
setmana amb el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i, més 
enllà del respecte institucional a les diferents associacions municipalistes, voldríem 
saber quin és el parer sobre aquesta possibilitat per part del Govern de la Diputació. 
 
Un altre punt que també volíem tractar, és el que fa referència al fet que també hem 
tingut coneixement aquesta setmana de la seva renúncia al Consell de Fira 2000, del 
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qual parlàvem també ara fa quinze dies. Volíem saber si té alguna consideració a fer 
des del Govern de la Diputació o no.  
 
I, finalment, dintre de les diferents visites que arriben aquí a la Diputació de Barcelona, 
ens agradaria saber, ens agradaria conèixer quina és la relació que té la Diputació de 
Barcelona amb la Subinspecció General de l’Exèrcit Pirenaica, ja que va venir, tenim 
entès, el Comandant Militar de Barcelona i Tarragona a reunir-se amb la presidenta,  i 
volem saber quina és la relació que hi ha amb aquest ens. 
 
I, per acabar, respecte a un tema que ja vam posar damunt la taula, ara no recordo si 
va ser a la Comissió d’Hisenda de la setmana passada, que és sobre la possible o 
factible reestructuració de l’Àrea de Parcs Naturals. Nosaltres ens vam posar d’acord 
per facilitar la informació de la qual disposem amb el diputat d’Espais Naturals i, 
tornem a reiterar aquest oferiment, no només amb ell sinó també al diputat adjunt o a 
les persones que consideri el Govern de la Diputació. Nosaltres entenem que aquesta 
suposada reestructuració de Parcs Naturals és una reestructuració que és parcial i, al 
nostre entendre, no té uns criteris clars de racionalitat i no respon a les necessitats del 
servei. Per això ens posem a disposició per transmetre el que coneixem sobre el 
particular i, evidentment, tant des de l’Àrea d’Espais Naturals com des de Recursos 
Humans estarem atents a les solucions que hi hagin sobre aquest particular.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Durán, molt breument, en relació 
amb la fusió de les entitats municipalistes, dir-li que només m’he reunit amb el 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Properament ho faré 
amb el president de la Federació. I, evidentment, és un treball que estan duent a terme 
les dues entitats, però com alcaldessa si que li dic que els alcaldes agrairíem que hi 
hagués una sola entitat interlocutora per a totes les qüestions i, per tant, creiem que 
aquest és un repte que podríem assolir d’ara endavant. 
 
En relació amb Fira 2000, s’ha convocat una reunió de tots els portaveus amb el 
gerent de la Fira perquè puguin tenir informació. 
 
Parlava també del tema de l’exèrcit. És una relació estrictament protocol·lària i es va 
venir a acomiadar, es jubilava. Jo no l’havia conegut abans ni havia tingut contacte 
abans amb ell. Va venir a presentar els respectes i a comunicar la jubilació, res més.  
 
I en relació amb el tema de la reestructuració, evidentment és la vicepresidència i els 
diputats de l’Àrea, conjuntament amb els serveis tècnics amb Recursos Humans que 
estan avaluant com millor poden prestar-se els serveis i, per tant, entenem que és una 
necessitat la proposta que es tirarà endavant. I ho fem amb l’objectiu de poder donar 
cobertura, sobretot, a la prevenció d’incendis que cal fer des d’aquest Àrea i impulsar-
la, qüestió en la qual estem i que ens preocupa, evidentment, perquè portem un temps 
o molt de temps sense ploure i, per tant, estem considerant diverses accions per part 
de la Diputació a nivell de vigilància forestal, etc. Nosaltres entenem que aquesta 
reestructuració és necessària. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 


