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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 30 de juny 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 Parlon i Gil (PSC-CP), dels diputats i diputades amb dret a 
vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert 
i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i dels diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), 
senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i 
senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell.  
 
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 9 de juny de 2016. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa designar, per delegació del Ple, representant de la 

Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana del Trànsit i Seguretat Viària, 
del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, així com la 
modificació d’un representant en els Consorcis del Barri de la Mina i del 
Patrimoni de Sitges. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’informe relatiu a la modificació dels 

estatuts de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 
 

4. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment núm. 321/2015-D, que estima el recurs contenciós administratiu 
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interposat pel senyor M.J.C contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 
14 de juliol de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera B-510, a causa del despreniment d’unes 
pedres del marge dret de la calçada. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4706/2016, de data 27 de maig, 

pel qual s’acorda exercir accions judicials com a part demandant, contra el 
senyor S.M, arrendatari del local situat al carrer XXX de XXX, propietat de la 
Diputació de Barcelona, a fi de recuperar-ne la possessió, per poder dur a terme 
unes obres d’ampliació i rehabilitació del Palau Güell. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4713/2016, de data 27 de maig, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 13/2016-D, procediment abreujat, interposat pel senyor F.M.A 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de data 30 d’octubre de 2015, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats d’una caiguda, quan circulava amb la seva bicicleta 
per la carretera BV-2002, propietat de la Diputació de Barcelona, dins del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts, presumptament a conseqüència d’una taca 
lliscant semblant al gasoil que havia a la calçada. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5055/2016, de data 1 de juny, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal Suprem, en el recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina interposat pel senyor F.C.B, contra la 
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 15 de 
febrer de 2016, en el recurs de suplicació núm. 6414/2015, que es va instar 
contra la sentència recaiguda en el procediment núm. 1383/2013, formulat en 
reclamació d’acomiadament improcedent, per part del Consorci Parc Mar Salut 
de Barcelona, amb el reconeixement del temps treballat a la Diputació de 
Barcelona, ja que en el seu temps prestava serveis al recinte Torribera, quan en 
formava part de la Corporació. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del 

pressupost de l’assistència tècnica anomenada “Desenvolupament d’un Pla 
Integral de Residus a la Ciutat de Panamà” de la Fundació Universitària Balmes, 
subvencionada, per acord de la Junta de Govern de data 26 de març de 2015, 
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 de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, 2015. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats del tercer 
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sector sense ànim de lucre dins de l’“Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament, 2016”. 

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

convocatòries, que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, 2016. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
11. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per activitats i 
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 

“Programa complementari d’escolarització en primera infància” i la concessió 
dels ajuts corresponents a la fase primera. 

 
Subdirecció de Logística 
 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el “Pla 

d’optimització de recursos 2.0 – Corporació sostenible”, que conté les propostes i 
actuacions que modifiquen el document de desplegament del POR, apartat I, 
Corporació sostenible. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament del Premi 
DIBA Apps Contest 2016 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de 
fomentar la creació d’aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en 
dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, del premi “DIBA IOT 
Contest”, per a l’exercici 2016. 

 
Servei de Programació 

 
16. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’Informe de Seguiment del 

pressupost per subprogrames corresponent al 1r. trimestre de l’any 2016. 
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Consells Comarcals 
 
17. Dictamen pel qual es proposa la concessió de crèdits del Pla “Operacions de 

tresoreria per a Consells Comarcals, 2016”. 
 
Caixa de Crèdit 
 
18. L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-cinc 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Passera C-17”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
19. CARDONA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

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

 
20. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Jocs infantils”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 
21. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent 
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Entorn est can Xarau”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent 
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Expropiació finca I. Martí, 
21-25”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.  

 
23. LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent 
setanta cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Gespa camp Corró 
d'Avall”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros), per a 
finançar l’actuació local “MED. Restauració talús riu Congost alçada Pinetons”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Mur cementiri vell i repoblació forestal del 
nou”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 40.400 € (quaranta mil quatre-cents 
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euros), per a finançar l’actuació local “Inversions 2016, béns mobles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

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

la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 134.600 € (cent trenta-quatre mil 
sis-cents euros), per a finançar l’actuació local “Inversions 2016, obres”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2016, obres”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

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

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 123.600 € (cent vint-i-tres mil sis-cents 
euros), per a finançar l’actuació local “Inversions 2016, béns mobles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

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

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Maquinària i vehicles neteja viària”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
31. LA NOU DE BERGUEDÀ.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000 € (vuitanta mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Construcció d'un local municipal 
multifuncional”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
32. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent 
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Zona esportiva les 
Planes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
33. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 € (seixanta 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Camp de futbol”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
34. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-
cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Skate park”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
35. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, 

per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 € (deu mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Coberta CEIP Josep Pla” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
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36. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- Dictamen pel qual es proposa la 
concessió, per delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local 
“Urbanització plaça sense nom”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
37. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent 
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Ampliació biblioteca 
Montserrat Roig”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
38. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 23.059,77 € (vint-i-tres 
mil cinquanta-nou euros amb setanta-set cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Arxiu històric”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
39. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 73.280,78 € (setanta-
tres mil dos-cents vuitanta euros amb setanta-vuit cèntims), per a finançar 
l’actuació local “Urb. illa pavelló municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
40. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per 

delegació de la Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 72.491,77 € (setanta-
dos mil quatre-cents noranta-un euros amb setanta-set cèntims), per a finançar 
l’actuació local “Exteriors llar infants i asfaltat carrers”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
41. TEIÀ.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la 

Presidència, d’un Crèdit de Caixa d’import 74.597,19 € (setanta-quatre mil cinc-
cents noranta-set euros amb dinou cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Diversos_Inversions 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Intervenció General 

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

l’addenda al conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes, 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló, en data 15 de març de 2005, en relació amb els interessos. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Servei de Mercat de Treball 
 
43. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (Xarxa 
OTL). 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
44. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de finançar projectes i activitats de les orquestres professionals i estables, per a 
l’exercici 2016. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs de fotografia i 
vídeo: “Què t’emociona de la biblioteca?”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
46. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en resolució de l’expedient núm.  
2016/3028. 

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

l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3098. 

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

l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en resolució de l’expedient núm. 2016/3252. 
 
49. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Torrelles de Foix, en resolució de l’expedient núm. 2016/3391. 
 
50. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3477. 

 
51. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tall de carretera per 

motius de seguretat, a la carretera BV-2432, a favor de l’Ajuntament de Sabadell, 
en resolució de l’expedient núm. 2016/3478. 

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

Càmping El Garrofer, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/3804. 
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53. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., en resolució de l’expedient núm. 
2016/3847. 

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

senyora M.T.G., en resolució de l’expedient núm. 2016/4067. 
 
55. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Ter Plàstic Recycling, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/4187. 
 
56. Dictamen pel qual es proposa aprovar la renuncia a una autorització d’obres a 

favor de la empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A., en resolució de 
l’expedient núm. 2015/9388. 

 
Convenis de col·laboració 
 
57. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 

conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a l’execució de les obres del “Projecte 
Complementari de Millora de la intersecció de les carreteres BV-5001 i BV-5011 
al T.M. de Montcada i Reixac”. 

 
58. Dictamen pel qual es proposa deixar sense efecte, per delegació de la 

Presidència, el conveni de col·laboració, formalitzat, en data 25 de novembre de 
2014, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès per a l’execució de les obres del projecte de “Rotonda a la intersecció de 
la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.M. Les Franqueses del 
Vallès”. 

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

l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, 
corresponents al primer semestre 2016, per un import total de 24.497,70 €.  

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

de destinació i ubicació de l’actuació de la subvenció atorgada l’any 2015 a la 
senyora N.B.M. en la línia d’explotacions forestals, per import de 1.248,22 €.  

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
61. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 

l’addenda per a l’ampliació del Programa Anual 2016 amb l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes de 
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Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per 
import de 10.000 €.  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
62. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de la 

concessió definitiva dels ajuts del “Programa complementari de Foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, així com la modificació del seu règim de concessió 
als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses 
dels ajuts atorgats, per un import de 29.999.802,06 €.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 de juny de 2016.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 9 de juny de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena. 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: En l’apartat de 
precs i preguntes de la Junta de Govern del 9 de juny de 2016, vam fer referència a un 
suposat cas d’assetjament i vam dir erròniament que es tractava d’un presumpte 
assetjament sexual quan el que volíem dir era un presumpte assetjament laboral. Ens 
vam equivocar i demanem disculpes, tant als membres de la Junta de Govern com a la 
persona implicada, i instem la Secretaria General a prendre coneixement d’aquest 
error a fi de fer les consideracions que s’escaiguin a l’acta anterior i que aquesta 
consideració consti en l’acta de la sessió d’avui. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix el diputat senyor Duran la seva 
intervenció i tot seguit l’Acta s’aprova per unanimitat. 
 
Intervé la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per 
expressar el vot socialista. En el punt 3, votarem a favor, també votarem a favor en els 
punts 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 i 62. En la resta, farem abstenció. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa designar, per delegació del Ple, representant de 
la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana del Trànsit i Seguretat Viària, 
del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, així com la 
modificació d’un representant en els Consorcis del Barri de la Mina i del 
Patrimoni de Sitges.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
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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. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què es sol·licitada expressament la 
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
Pel Decret 136/2014, de 7 d’octubre (publicat al DOGC 6724 de 9.10.2014) es va 
aprovar el nou Reglament d’Organització i funcionament de la Comissió Catalana de 
Trànsit i Seguretat Viària, adscrita al Servei Català de Trànsit de la Generalitat de 
Catalunya, Comissió en la qual la Diputació de Barcelona ja havia tingut representació 
anteriorment. 
 
Des del Servei Català de Trànsit, s’han adreçat a la Presidència de la Corporació, per 
sol·licitar que aquesta continuï formant part de la Comissió. 
 
D’altra banda, es considera necessari fer un canvi en la representació aprovada 
respecte del Consorci del Barri de la Mina i del Consorci del Patrimoni de Sitges en el 
sentit que es dirà. 
 
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. 
 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

11 
 

extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
 
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. PROPOSAR a la persona titular del Departament competent en matèria de 
Trànsit i Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, la designació del vocal 
titular representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària, el qual podrà tenir o no la condició de Diputat/da de la Corporació, 
d’acord amb els arts. 5.3 i 10 del Reglament de funcionament de la Comissió, en 
atenció a la petició formulada a la Presidència de la Corporació per formar part de la 
Comissió. 
 
La persona proposada és l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer, Diputat Delegat 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Es designen suplents, per substituir el Sr. Fàbrega Colomer, en els supòsits 
d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa, i 
de forma indistinta, el Sr. Vicenç Izquierdo Camon, Gerent dels Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el Tècnic de l’àmbit Sr. Jordi Casals Prat. 
 
SEGON.- MODIFICAR la designació de representants en el Consorci del Barri de la 
Mina, en el sentit següent: 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Teresa Maria Fandos 
Payà efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (ref. AJG 
417/15), com a vocal en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, i 
mantenir vigents la resta de nomenaments efectuats. 
 
Segon.- Designar la Sra. Àngels Ponsa Roca per substituir la Sra. Fandos Payà en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb la modificació proposada, es concreta 
en el següent: 

 
1.- Els tres vocals titulars i els seus suplents, representants de la Diputació 
de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els 
quals poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8.2.c) 
dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició 
addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

12 
 

modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), són: 
 

1) Titular: Il·lma. Sra. Mertixell Budó Pla 
Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque 

 
2) Titular: Sra. Àngels Ponsa Roca 

Suplent: Sr. Miguel Esteve Brignardelli 
 

3) Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols  
Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres 
 

2.-  D’entre les persones designades per al Consell de Govern, el Sr. Ramon 
Minoves Pujols és el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 
dels Estatuts del Consorci. 
 
3.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 

 
TERCER.- MODIFICAR la designació de representants en el Consorci del Patrimoni 
de Sitges, en el sentit següent: 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Roig Hernández 
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (ref. AP 133/15), com a vocal en el 
Consell General i en la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- Designar la Sra. Josepa Martínez Font per substituir al Sr. Josep Roig 
Hernández en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, es concreta en el següent: 

 
1. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL del Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i de 
conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou 
rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, 
respectivament), són. 
 

1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
4. Sra. Josepa Martínez Font 
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5. Sr. Rafael Roig Milà 
6. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herència 

 
2. D’entre els sis vocals designats pel Consell General, els quatre vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ EXECUTIVA del 
Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no tenir la condició de 
diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els 
criteris fixats a la disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, 
conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou rectificat pel de 20 de 
novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14, respectivament), són: 
 

1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
3. Sra. Josepa Martínez Font 
4. Sr. Rafael Roig Milà 
 

3. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència del 
Consorci i la dels seus òrgans col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la.  

 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectats pels 
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’informe relatiu a la modificació dels 
estatuts de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“Vist l’escrit de data 2 de maig de 2016 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, amb 
registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 3 de maig de 2016, pel que es 
sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la modificació dels estatuts 
de la Mancomunitat. 
 
Vist l’informe emès, en data 3 de juny de 2016, per la Secretaria de la Corporació en 
sentit favorable a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen relativa a l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc 
de treball de secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril 
de 2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en 
relació amb l’expedient relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA “MANCOMUNITAT 
DE LA CONCA D’ÒDENA” 

 

 
Des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, constituïda pels Ajuntaments d’Igualada, 
Santa Margarida de Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Jorba i 
Castellolí, s’ha tramés l’expedient relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, 
aprovat per l’Assemblea de Regidors en sessió de 27 d’abril de 2016, als efectes que per 
aquesta Corporació s’emeti el corresponent informe, amb caràcter previ a la remissió de 
l’acord als Ajuntaments membres de la Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació. 
 
a) Disposicions legals 
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LBRL), en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, 
d’11 de juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels 
estatuts de les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats 
autònomes i s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa 
que la Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte 
d’estatuts de les mancomunitats. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha 
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades 
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic 
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
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b) Observacions a la proposta de modificació d’estatuts 
 
En data 27.01.2016, la Junta General de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena va aprovar 
l’expedient per a la modificació dels seus estatuts. 
 
Per a l’emissió del present informe es té en compte el mandat legal previst a la Disposició 
Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL), quan disposa que les mancomunitats de municipis hauran 
d’adaptar els seus estatuts al que preveu l’art. 44 de la LBRL. 
 
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de 
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis 
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o 
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL. 
 
A la vista de la proposta, s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta 
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL, així com la resta de la 
normativa local reguladora de les mancomunitats de municipis. 
 
En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena té múltiples variacions, que seguidament es transcriuen i analitzen

1
, resultant 

objecte d’anàlisi del present informe tant sols el que s’assenyala com a modificacions i no 
pas la resta dels estatuts: 
 
Article 1. Constitució 
 

“1. (...). 
 

2. Amb posterioritat, també es podran integrar a aquesta Mancomunitat altres 
municipis pertanyents a la comarca de l’Anoia que ho sol·licitin, tot assumint les 
obligacions que en es determinen en aquests estatuts.” 

 
La proposta de l’article 1.2 es troba en conjunt correcta atès que recull el mandat previst a 
l’art. 48.2.a) del D. 244/2007, relatiu al contingut mínim dels estatuts de les mancomunitats. 
 
Article 3. Objecte i finalitat 
 
Article 3.1 
 

“1. La Mancomunitat té per objecte i finalitat la coordinació, col·laboració i la unió 
d’esforços i disponibilitats econòmiques dels municipis integrants i podrà gestionar de 
serveis d’interès comú, d’acord amb el que disposen els arts. 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els arts. 66 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya referents a les matèries següents: 
 
1

2
- RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

2- PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EQUILIBRI ECOLÒGIC 
3- PROMOCIÓ DE TOT TIPUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 

                                                      
1
 S’integra en negreta allò que és objecte de modificació. 

2
 La numeració és nostra. 
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4- MOBILITAT, COMUNICACIONS I TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS URBANS I 
INTERURBANS 
5- TELECOMUNICACIONS 
6- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I ALTRES EQUIPAMENTS 
7- SERVEIS SOCIALS, PREVENCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 
8- PROTECCIÓ D’ANIMALS 
9- ABASTAMENT D’AIGÜES POTABLES I SISTEMES DE DEPURACIÓ I 
SANEJAMENT 
10- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA 

 
L’article 3 dels estatuts estipula que la Mancomunitat podrà gestionar els serveis d’interès 
comú referents a les matèries que enumera, donant així compliment a un dels continguts 
mínims que han de tenir els estatuts de les mancomunitats de conformitat amb el que 
preveuen els articles 44.2 LBRL – objecte i competència-, 116.2.b) TRLMC – objecte i 
competències- i 36.4 TRRL – finalitats-.  
 
Es considera correcta la introducció del TRLMC en el precepte. 
 
Pel que fa als serveis enumerats es procedeix a determinar si l’objecte i competències de la 
Mancomunitat donen compliment a la LRSAL, en tant en quant recull a la seva Disposició 
transitòria un dècima: 
 
“Las competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas 
exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean 
necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los Servicios 
enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local.” 
 
Es recullen 10 apartats de matèries sobre les quals es podran prestar serveis d’interès 
comú: 
 
1- RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS: la recollida de residus està circumscrita 
dintre dels serveis obligatoris a tots els municipis, d’acord amb el previst a l’art. 26.1.a) de la 
LBRL. El tractament de residus està recollit entre els serveis obligatoris en els municipis 
amb població superior a 5.000 habitants, d’acord amb el previst a l’art. 26.1.b) de la LBRL i 
67.a) del TRLMC. L’art. 25.2.b) LBRL i 66.3.l) del TRLMC recullen la gestió dels residus 
sòlids urbans, com a competència pròpia municipal. 
 
2- PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I EQUILIBRI ECOLÒGIC: la 
matèria relativa al medi ambient urbà  està recollida explícitament a l’art. 25.2.b) de la LBRL 
i 66.3.f) del TRLMC. 
 
3- PROMOCIÓ DE TOT TIPUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ: la promoció de les activitats econòmiques i el foment de l’ocupació no es 
recull explícitament a la LBRL, encara que sí està prevista la promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local, la promoció de l‘esport i les activitats esportives i la promoció de la 
cultura i els equipaments culturals a l’art. 25.2.h, l, m) de la LBRL, respectivament. 
Paral·lelament, l’art. 66.2 del TRLMC disposa que els ens locals tenen competències en 
l’àmbit de la gestió dels recursos econòmics i l’apartat 3.k) del mateix precepte els hi 
atribueix en matèria de promoció i reinserció socials. 
 
4- MOBILITAT, COMUNICACIONS I TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS URBANS I 
INTERURBANS: la matèria relativa a la mobilitat, tràfic i transport col·lectiu urbà està 
prevista a l’art. 25.2.g) de la LBRL i 66.3.b, d i m) del TRLMC i la matèria relativa a les 
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infraestructures viàries (comunicacions) està prevista a l’art. 25.2.d) de la LBRL i 66.2 i 3.d) 
del TRLMC. 
 
5- TELECOMUNICACIONS: la matèria de les telecomunicacions està recollida 
explícitament des del punt de vista de la promoció de la participació dels ciutadans en l’ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions, d’acord amb 
l’art. 25.2.ñ) i a l’art. 66.2 del TRLMC, s’atribueixen competències en  l’àmbit de la 
connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació. L’art. 84.2.l) de la LO 
6/2006, de 19.07, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix competències pròpies als 
governs locals en la prestació de serveis de telecomunicacions. 
 
6- URBANISME, INFRAESTRUCTURES I ALTRES EQUIPAMENTS: la matèria relativa a 
l’urbanisme està prevista explícitament a l’art. 25.2.a) de la LBRL i 66.3.d) del TRLMC i les 
infraestructures viàries i altres equipaments de titularitat municipal ho estan a l’art. 26.2.d) 
de la LBRL i 66.2 TRLMC. 
 
7- SERVEIS SOCIALS, PREVENCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL: la matèria relativa als 
serveis socials es recull explícitament com a avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social 
conforme a l’art. 25.2.e) de la LBRL i 66.3.k) del TRLMC.  
 
8- PROTECCIÓ D’ANIMALS: cal entendre que en l’àmbit de les competències en matèria 
de protecció de la salubritat pública atribuïdes als municipis a l’art. 25.2.j) de la LBRL i 
66.3.h) del TRLMC, es troba la protecció d’animals d’acord amb el que preveu el TR de la 
Llei de protecció d’animals, aprovat per DL 2/2008, de 15 d’abril, quan disposa a l’art. 16 
que correspon als ajuntaments recollir i controlar als animals abandonats, perduts o 
assilvestrats, i controlar als animals salvatges urbans.  
 
En aquest sentit s’ha de portar a col·lació la Sentència del Tribunal Constitucional del 
3.03.2016 que confirma la constitucionalitat dels articles 7.4, 25 i 26 LBRL, sobre 
competències municipals, determinant la no prohibició que les lleis els hi atribueixin d’altres 
competències respectant les exigències contingudes al propi article 25. 
 
9- ABASTAMENT D’AIGÜES POTABLES I SISTEMES DE DEPURACIÓ I SANEJAMENT: 
l’abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals està 
prevista com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.c) de la LBRL i 66.3.l) del 
TRLMC. La protecció de la salubritat pública està prevista com a competència pròpia 
municipal a l’article 25.2.j) de la LBRL i 66.3.h) del TRLMC. 
 
10- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA: la informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local està prevista com a competència pròpia municipal a 
l’article 25.2.h) de la LBRL i 66.3.n) del TRLMC. 
 
Es constata que els deu apartats de competències municipals especificats tenen un 
reflex als articles 25 ó 26 de la LBRL i 66 ó 67 del TRLMC, motiu pel qual, en tant es 
limitin en la seva execució a les previsions i interpretacions legals de la normativa 
esmentada, caldrà entendre que s’ajusten a la Disposició transitòria un dècima de la 
LRSAL. 
 
Altrament, i atès que tots els municipis

3
 mancomunats, excepte Igualada, tenen una 

població inferior a 20.000 habitants, cal tenir present allò que disposa l’art. 26.2 de la 
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LBRL, d’acord amb la redacció donada per la LRSAL a efectes de la coordinació per les 
Diputacions provincials o entitats equivalents de determinats serveis. 
 
Per tant, cal prendre en consideració que: 
 
1r L’art. 26.2, 1r paràgraf de la LBRL prescriu que en els municipis amb població inferior a 
20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà, entre 
altres, els serveis indicats.  
 
2n Tots els municipis que integren la Mancomunitat excepte Igualada tenen una població 
inferior a 20.000 habitants.  
 
3r Entre les previsions per a l’articulació de la coordinació de serveis per part de la Diputació 
es troba, precisament, la gestió a través de mancomunitats (art. 26.2, 2n paràgraf de la 
LBRL).  
 
Article 3.2 
 

“2. Aquestes finalitats es podran reduir o ampliar, sense que això suposi l’obligatòria 
adhesió de tots els membres integrants. Però, en cap cas, la Mancomunitat podrà 
comprendre totes les competències assignades als respectius municipis. 
 
L’ampliació o reducció de finalitats es durà a terme mitjançant el procediment 
previst per la modificació d’aquests estatuts de conformitat amb el procediment 
previst a l’article 36” 

 
Al primer paràgraf es considera conforme a la legalitat vigent la introducció del mandat legal 
previst a l’art. 115.2 TRLMC. 
 
Al segon paràgraf es considera correcte la remissió al procediment de modificació dels 
estatuts cas que s’hagin d’ampliar o reduir finalitats. 
 
Article 3.3 
 

3. “La Mancomunitat tindrà la consideració d’entitat urbanística especial i podrà 
tenir la consideració d’Administració actuant incloses les competències municipals 
de tramitació i aprovació dels plans urbanístics que es determini per acord 
municipal pel qual se’ls reconeix la condició d’Administració actuant i en funció de 
les competències municipals atribuïdes, tot allò d’acord amb la legislació 
urbanística.” 

 
Es considera correcta la consideració de la Mancomunitat con d’entitat urbanística 
especial i la possibilitat de ser considerada administració actuant, de conformitat amb la 
previsió que fa l’art. 22.1 i 23 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Article 3.4 
 

4. “La Mancomunitat podrà constituir una Entitat Local de l’Aigua” 

 
Es considera conforme a la legalitat  la possibilitat que la Mancomunitat es constitueixi en 
entitat local de l’aigua de conformitat amb el previst a l’art. 15 i seg. del Decret Legislatiu 
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3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
 
Article 3.5 
 

5. “Als efectes previnguts a l’article 24 apartat sisè paràgraf últim del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena 
es considera mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascú dels seus associats. A 
aquests efectes:  
 
A. En el marc del seu objecte, se’l podrà encarregar pel seus associats la realització 

d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels seus 
associats per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles. 

B. L’encomana o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la 
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i 
correspondrà a l’òrgan competent del membre associat l’adopció dels actes 
administratius definitius o complementaris que donin suport o en els quals 
s’integri la concreta activitats objecte de l’encàrrec. 

C. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit dels 
membres associats es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, 
les quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i 
l’abast de la gestió i funcions encomanades. 

D. Les activitats realitzades per compte dels membres associats tindran validesa 
plena i no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’acceptació de l’encàrrec 
pels òrgans de govern de la Mancomunitat. 

E. La Mancomunitat no podrà participar en les licitacions públiques convocades 
pels ens associats sense perjudici que, si no concorre cap licitador, se’l pugui 
encarregar l’execució de la prestació objecte de les mateixes. 

F. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran de la corresponent dotació 
pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva execució comporti 
per la Mancomunitat d’acord amb les tarifes que, en el seu cas, aprovi l’entitat 
associada.” 

 
Es considera conforme a la legalitat la previsió estatutària de la consideració de la 
Mancomunitat com a mitjà propi i servei tècnic dels seus membres, en previsió del que 
disposa l’art. 24.6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 
3/2011, de 14.11, en relació a l’art. 4.1.n) de la mateixa norma, determinant les entitats 
respecte de les quals es pot tenir aquesta condició, el règim de les encomanes o les 
condicions de les adjudicacions i la impossibilitat de participar en les licitacions convocades 
pels ens associats. 
 
Article 4. Legislació reguladora i funcions 
 
Article 4.1 
 

1. La Mancomunitat té personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus 
fins, i es regirà per aquests estatuts i pels textos legals següents: Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, (...).” 

 
Es considera correcta l’actualització de la normativa reguladora de la demarcació dels ens 
locals. 
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Article 4.2 
 

2. “Per a l’execució de les competències materials establertes a l’article 3 i en 
correspondència amb allò que estableix l’article 4 de la Llei de Bases del Règim Local, la 
Mancomunitat tindrà les següents funcions: 

 Planificar, programar, promoure, executar i prestar totes aquelles actuacions, 
obres o serveis, públics o privats que es considerin necessaris per a satisfer les 
necessitats i aspiracions dels municipis integrants previstos en la legislació en 
vigor. 

 Ordenar, reglamentar i coordinar les diverses activitats i serveis. 

 Establir els serveis, desenvolupar-los mitjançant les modalitats i les formes 
previstes a la Llei de bases de règim local. 

 Finançar els serveis a través de l’ordenació de tarifes, preus públics, taxes i 
contribucions especials, subvencions, transferències i altres mitjans. 

 Autoritzar, inspeccionar i fiscalitzar els serveis i acordar les sancions de les 
infraccions comeses, en el seu cas.¡ 

 Prestar serveis de forma conjunta amb altres mancomunitat o altres 
administracions públiques mitjançant consorcis, convenis interadministratius o 
qualsevol altra forma associativa prevista legalment. 

 La mancomunitat podrà realitzar la prestació i explotació dels serveis, d’acord 
amb qualsevol de les formes previstes en la legalitat vigents per les 
administracions públiques 

 La prestació de serveis per la Mancomunitat suposarà la seva subrogació en la 
titularitat dels servei.” 

 
Es considera que les funcions previstes en aquest precepte son equivalents a les potestats 
previstes a l’article 6 dels estatuts. 
 

Article 6. Potestats 
 

1. La Mancomunitat, com a entitat reconeguda per la Llei, podrà exercir totes les 
potestats que siguin conferides per la legislació vigent que afectin a les entitats 
d’aquestes característiques per al compliment dels seus fins. 
 
2. La Mancomunitat podrà assumir la delegació de competències, funcions o 
serveis, ja siguin de simple tramitació o informació, o siguin resolutives, que al seu 
favor aprovin els municipis mancomunats, la Generalitat de Catalunya o altres 
Administracions públiques. 
 
3. La Mancomunitat, per al compliment del seu objecte, podrà exercir i desenvolupar 
en tot el seu àmbit competencial i territorial d’actuació, totes les potestats, facultats 
i funcions atribuïdes als municipis, en la condició d’ens públics territorials. Entre 
d’altres, les següents:  
 
a) La reglamentària i la d’autoorganització. 
b) La tributària i la financera. 
c) La de programació o de planificació. 
d) La d’investigació, d’atermenament i la de recuperació d’ofici de llurs béns. 
e) La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat de llurs actes i acords. 
f) La sancionadora i la d’execució forçosa. 
g) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords. 
h) Les prelacions i preferències i resta de prerrogatives reconegudes a la Hisenda 

Pública per als crèdits de la mateixa senes perjudici de les que corresponguin a 
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les Hisendes de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i dels municipis, així com 
la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes previstos a les lleis. 

i) Qualsevol altre potestat o facultat reconeguda a favor dels municipis que pugui 
resultar adient o necessària per al compliment dels fins de la Mancomunitat. 

 
4. La Mancomunitat no tindrà la potestat expropiatòria. No obstant això podrà ser 

beneficiari  de la expropiació de conformitat amb l’article 8.3.b) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
Es considera conforme a la legalitat la inclusió de les potestats previstes a l’art. 4 de la 
LBRL. S’exceptua la potestat expropiatòria. 
 
Article 7. Classes 
 

3. La Junta General podrà crear un Consell Assessor Socioeconòmic de la conca 
d’Òdena”. A l’acord de creació s’establirà les competències, funions, i normes de 
funcionament del mateix.  

 
Es considera correcta la previsió de creació d’un òrgan col·legiat nou, atès que els estatuts 
preveuen els òrgans mínims necessaris (art. 49.2 del  Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya). 
 

Es fa notar la falta ortogràfica a la paraula “funions” que hauria de ser funcions. 
 

Article 13. Junta General 
 

3. També es perd la condició de membre per mort, renúncia, incapacitat o pèrdua de la 
condició d’alcalde o regidor i per cessament i nomenament d’un altre membre del Ple 

de cada Ajuntament. 

 

Es considera conforme a la legalitat vigent el sistema d’elecció i destitució dels membres 
dels òrgans de govern, conforme a l’art. 48.2.b) del D. 244/2007. 
 

Article 16. President 
 

El President de la Mancomunitat ostentarà les atribucions següents: 
a) (...) 
(...) 
i) Contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
el seu import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
(...) 
k) Adjudicació les concessions sobre bens de les mateixes i l’adquisició de bens 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, 
així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge i la 
quantia indicats. 
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Es consideren correctes els continguts de les atribucions efectuades a favor de la 
Presidència. Això no obstant es suggereixen les següents correccions d’estil: 
 
- A l’apartat i) es suggereix afegir el verb “adjudicar”. Igualment es proposa suprimir els 

que anomena contractes “de gestió de serveis” ja que no existeixen al TRLCSP. 
 
- A l’apartat k), quan es parla de concessió de “bens sobre les mateixes”, sembla que la 

frase hagi quedat inconclusa i que hauria de fer referència als béns de les entitats 
mancomunades. 

 

- L’ús del terme Presidència enlloc del que es fa servir “President” en aplicació de les 
polítiques d’igualtat de gènere. 

 

Article 18. Junta General 
 

La Junta General ostentarà les atribucions següents: 
 
a) (...) 
e) Adjudicació de les concessions sobre bens de la Mancomunitat i l’adquisició de 
bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del 
patrimoni quan no estiguin atribuïdes al President a l’apartat k de l’article anterior. 
(...) 
h) Contractes no mencionats a l’apartat i) de l’article anterior. 
(...) 
o) Les funcions no atribuïdes expressament a altres òrgans de la Mancomunitat 
(SUPRIMIR) 

 

Tant a l’apartat e) com al h) la referència feta als apartats k) i i) de l’article anterior s’ha 
d’entendre feta a l’article 16 relatiu a les competències del President de la Mancomunitat. 
Caldria canviar la referència. 
 

Caldria suprimir, tal i com es posa entre parèntesi el propi text dels estatuts, l’apartat o) atès 
que aquesta competència ha estat atribuïda a la Presidència a l’article 16.m). 
 

Article 20. Secretari, interventor i tresorer 
 

Els càrrecs de secretari, interventor i tresorer hauran de ser exercits per funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional i proveïts mitjançant concurs convocat  en la forma 
establerta a l’article 92 bis  de la Llei 7/1985, de 3 d’abril o bé a través de qualsevol 
fórmula que determini la Junta General de la Mancomunitat, de conformitat amb la 
legislació sobre la matèria. 
En qualsevol cas, els esmentat càrrecs, per acord de la Junta General, podran ser 
desenvolupats pel personal que desenvolupi aquestes tasques a l’Ajuntament que 
ostenti la Presidència de la Mancomunitat, prèvia aprovació de la compatibilitat pels 
òrgans competents. 

 

Es considera conforme a la legalitat l’actualització normativa, així com la previsió que es 
comparteixi el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació amb el d’algun 
ajuntament de la mancomunitat, de conformitat amb el previst a l’art. 48.2.e) del D 244/2007, 
resultant a més a més necessari determinar l’abast de la seva dedicació i de la seva 
provisió. 
 

En aquest sentit, l’acumulació de funcions s’haurà d’efectuar conforme als requeriments de 
l’art. 28 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 
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règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals 
de Catalunya. 
 

Article 25. Realització de les reunions i règim d’acords 
 

3. Tots els acords s’adoptaran per majoria simple. 
(...) 
No obstant això, en les votacions dels diferents assumptes, només podran exercir el dret a 
vot, aquells representants d’Ajuntaments membres de la Mancomunitat que hagin 
assumit el servei mancomunat objecte de l’acord. 

 
Es considera conforme a la legalitat la introducció del matís del dret a vot dels representants 
dels Ajuntaments quan es tracti d’assumptes en els que estiguin concernits per haver 
atribuït el servei a la gestió de la Mancomunitat i, conseqüentment, siguin del seu interès. 
 
El requeriment d’introduir el sistema de computar els vots està recollit a l’art. 48.2.c) del D 
244/2007. 
 
Article 27. Representació exterior 
 

Quan la Mancomunitat participi en comissions, consorcis o altres organismes col·legiats, la 
representació l’exercirà el president o membre de la Junta General en qui delegui. 

 
Es considera conforme a la legalitat la introducció de tal possibilitat. 
 
Article 29. Recursos 
 

1. Per la realització de les seves finalitats la Mancomunitat podrà disposar dels recursos 
següents: 
a) (...) 
c) Les taxes i preus públics per a la prestació dels serveis o la realització d’activitats de la 
seva competència. 
(...) 
2. Serà d’aplicació a la Mancomunitat allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

 
Es considera conforme a la legalitat la possibilitat de poder establir preus públics per a la 
prestació dels serveis o la realització d’activitats de la seva competència, de conformitat 
amb l’art. 41 del TRLHL. 
 
Es dóna compliment a la determinació dels recursos financers de la mancomunitat de 
conformitat amb l’art. 116.2.d) del TRLMC. 
 
Article 31. Taxes, contribucions especials i preus públics 
 

La Mancomunitat podrà imposar taxes i contribucions especials, una vegada aprovades 
les preceptives ordenances fiscals i seguiment del procediment legalment establert. 
 

Igualment podrà establir preus públics. 

 
Es reitera la consideració de l’article anterior. 
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Article 35 Procediment de constitució 
 

El procediment de constitució de la Mancomunitat s’ha d’ajustar a les regles següents: 
 
a) Acord inicial per promoure la constitució de la Mancomunitat, adoptat per majoria simple 
del Ple de cadascun els municipis que s’associïn. 
 
b) Redacció del projecte d’estatuts per una comissió integrada per un membre de 
cadascun dels municipis que s’associïn designat per majoria simple del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
c) Aprovació del projecte d’estatuts per una assemblea integrada per tots els 
membres corporatius dels municipis que es mancomunin. 
 
d) Una vegada aprovat el projecte d’estatuts, s’ha de trametre a la Diputació 
Provincials perquè, en el termini de 30 dies, emeti l’informe corresponent. 
 
e) Simultàniament, i en el mateix termini, el projecte se sotmetrà a informació pública, 
mitjançant anunci en el DOGC i en el taulell d’edictes dels ajuntaments corresponents, ... 
 
f) L’assemblea a que fa referència l’apartat c), un cop resoltes, en el seu cas, les 
al·legacions formulades ha d’aprovar definitivament, si escau, el projecte d’estatuts, 
per majoria simple dels assistents. 
 
g) Complerts els tràmits anteriors, i abans que els plens dels ajuntaments aprovin 
els estatuts, s’ha de trametre el projecte definitiu al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè, en el termini d’un 
mes formuli les observacions de legalitat, els suggeriments i les propostes que 
consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal. 
 
h) Transcorregut el termini anterior, la constitució de la Mancomunitat i els estatuts 
corresponents han de ser aprovats per acord del Ple de tots els ajuntaments que la 
constitueixin, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres. 
 
i) (...) 
 
j) La constitució s’ha d’inscriure en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i 
publicar al DOGC i al BOE. 

 

 
Es considera conforme amb el procediment establert als articles 117 a 119 del TRLMC 
relatius al procediment de constitució de les Mancomunitats.  
 
Es considera conforme al Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del 
sector públic local  de Catalunya, la referència a la inscripció del tràmit a l’esmentat registre. 
 
Article 36.Modificació d’estatuts 
 

El procediment de modificació dels Estatuts s’ha d’ajustar a les regles següents: 
 
a) Acord inicial per promoure la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, 
adoptat per majoria simple del Ple de cadascun els municipis que s’associïn. 
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b) Redacció del projecte de modificació dels estatuts per una comissió integrada per 
un membre de cadascun dels municipis que s’associïn designat per majoria simple 
del Ple de l’Ajuntament. 
 
c) Aprovació de la modificació del projecte d’Estatuts per la Junta General de la 
Mancomunitat adoptat per majoria absoluta.   
 
d) Una vegada aprovat el projecte d’estatuts, s’ha de trametre a la Diputació 
Provincial perquè, en el termini de trenta dies, emeti l’informe corresponent. 
 
e) Simultàniament i en el mateix termini, el projecte d’estatuts se sotmetrà a 
informació pública, mitjançant anuncia en el DOGC i en el taulell d’edictes dels 
ajuntaments corresponents, als efectes de presentació d’observacions i 
suggeriments. 
 
f) La Junta General, un cop resoltes, en el seu cas, les al·legacions formulades ha 
d’aprovar definitivament, si escau, el projecte d’estatuts, per majoria simple dels 
assistents. 
 
g) Complerts els tràmits anteriors, i abans que els plens dels ajuntaments aprovin 
els estatuts, s’ha de trametre el projecte definitiu al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè, en el termini d’un 
mes formuli les observacions de legalitat, els suggeriments i les propostes que 
consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal. 
 
h) Transcorregut el termini anterior, la modificació dels Estatuts han de ser aprovats 
per acord del Ple de tots els ajuntaments que la constitueixin, amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
i) (...) 
 
j) La modificació s’ha d’inscriure en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i 
publicar al DOGC i al BOE. 

 
Es considera conforme amb el procediment establert a l’article 120 del TRLMC relatiu al 
procediment de modificació dels estatuts de les Mancomunitats. 
 
Es considera conforme al Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del 
sector públic local  de Catalunya, la referència a la inscripció del tràmit a l’esmentat registre. 
 
Article 38. Adhesió 
 

1. (...) 
2. (...) 
3. L’adhesió s’haurà de dur a terme d’acord amb el procediment següent: 
 
a) Acord del Ple del municipi interessat en l’adhesió, adoptat per majoria absoluta. 
 
b) (...) 
 
c) Remissió de l’expedient a la Diputació Provincial perquè, en el termini de trenta 
dies, emeti l’informe corresponent. 
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d) Simultàniament i en el mateix termini, l’expedient se sotmetrà a informació pública, 
mitjançant anunci al DOGC i en el taulell d’edictes de la Mancomunitat (...). 
 
e) Complerts els tràmits anteriors, l’expedient s’ha de trametre al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el qual, en el 
termini d’un mes, pot formular les observacions de legalitat, els suggeriments i les 
propostes que consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal. 
 
f) De formular-se observacions de legalitat, la Junta General de la Mancomunitat, un 
cop resoltes les al·legacions formulades, ha d’aprovar definitivament, si escau, el 
projecte d’estatuts, per majoria absoluta. 
 
g) La modificació s’ha d’anotar en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i 
s’ha de publicar al DOGC i BOE. 

 
Es donen per reproduïdes les consideracions efectuades a l’apartat anterior així com la 
conformitat quant a la inclusió en els estatuts de les normes generals per a la incorporació 
de nous municipis a la mancomunitat, de conformitat amb el previst a l’article 48.2.a) del D 
244/2007. 
 
Article 39. Separació 
 

1. (...) 
2. (...) 
3. (...) 
 

4. La separació d’un o diversos municipis pertanyents a la Mancomunitat es durà a 
terme mitjançant el procediment següent: 
 
a) Acord del Ple del municipi interessat en separació, adoptar per majoria absoluta. 
 
b) (...) 
 
c) Remissió de l’expedient a la Diputació Provincial perquè, en el termini de trenta dies, 
emeti l’informe corresponent. 
 
d) Simultàniament i en el mateix termini, l’expedient se sotmetrà a informació pública, 
mitjançant anunci al DOGC i en el taulell d’edictes de la Mancomunitat (...). 
 
e) Complerts els tràmits anteriors, l’expedient s’ha de trametre al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el qual, en el termini 
d’un mes, pot formular les observacions de legalitat, els suggeriments i les propostes que 
consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal. 
 
f) De formular-se observacions de legalitat, la Junta General de la Mancomunitat, un 
cop resoltes les al·legacions formulades, ha d’aprovar definitivament, si escau, el 
projecte d’estatuts, per majoria absoluta. 
 
g) La modificació s’ha d’anotar en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i 
s’ha de publicar al DOGC i BOE. 

 
Es donen per reproduïdes les consideracions efectuades a l’apartat anterior així com la 
conformitat quant a la inclusió en els estatuts de les normes generals per a la separació 
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d’algun dels municipis que en formen part de la mancomunitat, de conformitat amb el previst 
a l’article 48.2.a) del D 244/2007. 
 

Article 40. Dissolució 
 

1. La Mancomunitat es podrà dissoldre: 
 
a) (...) 
b) (...) 
c) Per impossibilitat manifesta de compliment dels objectius que li estan atribuïts. 
 
2. Per fer efectiva la dissolució caldrà. 
 
a) Aprovació de la dissolució per una Assemblea integrada per tots els membres 
corporatius dels municipis mancomunats. 
 
b) Informe preceptiu i no vinculant del departament corresponent en matèria 
d’Administració local. 
 
c) Ratificació de l’acord del ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria 
absoluta. 
 
d) La dissolució s’ha d’anotar en el Registre del Sector Públic de Catalunya i 
publicar en el DOGC i BOE. 

 
Es considera conforme amb el procediment establert a l’article 121 del TRLMC relatiu al 
procediment de modificació dels estatuts de les Mancomunitats. 
 
S’aconsella introduir a l’apartat 2.a) que l’acord de dissolució per l’Assemblea General 
s’aprovarà per majoria simple dels assistents, d’acord amb el previst a l’art, 121.a) del 
TRLMC. 
 
Es considera conforme al Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del 
sector públic local de Catalunya, la referència a la inscripció del tràmit a l’esmentat registre. 
 
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa pel que fa exclusivament al 
redactat objecte de modificació dels Estatuts, i tenint en compte els comentaris efectuats, es 
troba en conjunt correcta a judici de la sotasignada, ja que en els articles que es modifiquen 
s’hi contemplen els extrems de regulació necessària continguts a l’article 44 de la LBRL, 115 
i seg. del TRLMRLC i es fan, en general, les previsions contingudes a l’article 48.2 del 
Decret 244/2007 abans esmentat. 
 
Finalment, es posa de relleu que la Disposició Transitòria 11ª de la LRSAL disposa que les 
mancomunitats adaptaran els seus estatuts a la nova regulació, això és a les competències 
municipals, en el termini de 6 mesos, resultant la conseqüència de no fer-ho el fet d’incórrer 
en causa de dissolució. La mateixa disposició atribueix la competència per a la tramitació de 
l’expedient a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, motiu pel qual a aquesta 
Corporació no li correspon pronunciar-se al respecte. 
 
c) Conclusió 
 
En conseqüència, sens perjudici de les precedents observacions, s’escau informar 
favorablement el contingut de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena. 
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No obstant això, la Junta de Govern, en exercici de la competència atribuïda per delegació 
de la Presidència, en l’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al 
sosteniment del lloc de treball de secretari, i d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la 
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 
d’abril de 2016, núm. 3048/16, acordarà el que estimi pertinent.” 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, pel 
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 

4.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment núm. 321/2015-D, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor M.J.C contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 
14 de juliol de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera B-510, a causa del despreniment d’unes 
pedres del marge dret de la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat sentència, en data 19 
de maig de 2016, en el procediment abreujat núm. 321/2015-D, que estima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor M.J.C contra la resolució de la Diputació 
de Barcelona de 14 de juliol de 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit  
ocorregut a la carretera B-510, a causa del despreniment d’unes pedres del marge dret 
de la calçada. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de 
les proves practicades es desprèn l’existència d’un nexe causal entre els serveis 
administratius titulars de la via i els danys materials produïts, atesa la manca de 
senyalització de perill per despreniment de pedres. 
 

Vist que la sentència fixa com a indemnització, en base a l’informe pericial i la factura 
de reparació que consten en les actuacions, la quantitat de 3.147,17 euros.  
 

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

En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
321/2015-D, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor M.J.C 
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contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 14 de juliol de 2015, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut a la carretera B-510, a 
causa del despreniment d’unes pedres del marge dret de la calçada. 
 
La part dispositiva de la sentència: a) Anul·la la resolució impugnada; i b) Declara la 
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la condemna a indemnitzar 
M.J.C en la quantia de 3.147,17 euros, més les actualitzacions i, en el seu cas, els 
interessos legals. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona als efectes legals oportuns.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4706/2016, de data 27 de 
maig, pel qual s’acorda exercir accions judicials com a part demandant, contra el 
senyor S.M, arrendatari del local situat al carrer XXX de XXX, propietat de la 
Diputació de Barcelona, a fi de recuperar-ne la possessió, per poder dur a terme 
unes obres d’ampliació i rehabilitació del Palau Güell.- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, és propietària, en virtut d’escriptura de compravenda 
atorgada amb núm. de protocol nou cents cinquanta, en data 19 de març de 2014 
davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, X.R.F, d’una finca situada en el 
Carrer XXX. Així mateix, la corporació se subrogava en el contracte de lloguer existent 
en els baixos de dita finca, on es troba un local de negoci arrendat en favor del senyor 
S.M, el qual explota una activitat comercial destinada a comerç i alimentació. 
 
L’esmentada finca va ser adquirida a fi d’ampliar i rehabilitar el Palau Güell, edifici 
d’interès cultural que es troba just al costat. Amb aquesta adquisició es pretenen 
garantir aspectes essencials per a la gestió del Palau, com ara l’accessibilitat de les 
persones amb mobilitat reduïda mitjançant la instal·lació d’un ascensor que comuniqui 
les plantes d’ambdós edificis. També es millorarà la seguretat i l’evacuació de l’edifici 
amb la instal·lació d’una escala d’incendis, i s’augmentarà la disponibilitat d’espais per 
a tasques d’administració i per a prestar nous serveis al públic. A fi de dur a terme 
aquestes actuacions, la corporació recentment va formalitzar tres contractes per a 
explorar l’entorn de l’edifici i possibilitar la posterior ampliació i rehabilitació, els quals a 
dia d’avui encara no s’han pogut executar, degut a que el Sr. S continua ocupant el 
local, la qual cosa genera greus perjudicis a la Diputació.  
 
Els referits contractes son:  
 

 Aixecament planimètric de la façana i cobertes del Palau Güell i plantes de l’edifici 
veí. (Carrer XXX, de data 6/11/2015. 

 Reconeixement i estudi geotècnic per a la rehabilitació/ampliació mitjançant planta 
soterrani de l’edifici nºX del Carrer XXX de XXX, contigu a l’edifici del Palau Güell, 
de data 14/11/2015. 

 Treballs de suport a la investigació i exploració de l’estructura de l’edifici veí del 
Palau Güell. Carrer XXX, de data 21/12/2015. 
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Així, amb la voluntat de recuperar el local, en data 8 de febrer de 2016 la Diputació de 
Barcelona va requerir el senyor S.M a fi que, a efectes de data 1 de març de 2016, 
deixés lliure el local d’acord amb la clàusula primera del contracte d’arrendament de 
local de negoci, donant la corporació per extingit el contracte per expiració del termini. 
 
Posteriorment, en data 29 de febrer de 2016, en una reunió mantinguda amb el senyor 
S.M a les dependències de la Diputació de Barcelona, aquest va manifestar que 
abandonaria el local en data 31 de març de 2016. Abans d’arribar a aquesta data límit, 
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona va requerir de 
nou el senyor S.M, comunicant-li la necessitat que abandonés el local en la data 
acordada. A dia d’avui, l’arrendatari continua en la possessió del local, sense intenció 
d’abandonar-lo i sense haver contestat els requeriments realitzats, per la qual cosa 
escau endegar les accions judicials que pertoquin per recuperar la possessió del local. 
 
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 assenyalant que escau exercir les accions 
judicials necessàries per recuperar la possessió del local, mitjançant la interposició de 
la demanda corresponent davant la jurisdicció civil, per la qual cosa, procedeix 
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Diputació de 
Barcelona en el procediment civil. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. EXERCIR accions judicials contra el senyor S.M, arrendatari del local situat al 
carrer XXX de XXX, propietat de la Diputació de Barcelona, a fi de recuperar-ne la 
possessió. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i 
d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci 
càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en el procediment civil 
corresponent i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4713/2016, de data 27 de 
maig, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 13/2016-D, procediment abreujat, interposat pel senyor F.M.A 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de data 30 d’octubre de 2015, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
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danys i perjudicis derivats d’una caiguda, quan circulava amb la seva bicicleta 
per la carretera BV-2002, propietat de la Diputació de Barcelona, dins del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts, presumptament a conseqüència d’una taca 
lliscant semblant al gasoil que havia 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. 11 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 13/2016-D, procediment abreujat, interposat pel senyor F.M.A contra el Decret de 
data 30 d'octubre de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert 
el dia 20 de gener de 2015, mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-
2002, a l’altura del PK 2+500, dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, 
quan va caure a terra degut a una substància lliscant que havia a la calçada. 
 
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments  
següents: a) No queda acreditada la relació causal entre la caiguda del reclamant i el 
deficient funcionament del servei públic; b) El responsable del vessament de la 
substància lliscant no és l’Administració, sinó presumptament un altre vehicle que va 
circular per aquesta carretera; c) L’Administració no pot actuar immediatament en 
qualsevol punt de la seva xarxa viària si no rep cap tipus de comunicació. 
 
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. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 

 

Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 13/2016-D procediment abreujat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
11 de Barcelona, interposat pel senyor F.M.A contra el Decret de data 30 d'octubre de 
2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert el dia 20 de gener de 2015, 
aproximadament a les 12 hores del migdia, mentre circulava amb la seva bicicleta per 
la carretera BV-2002, al PK 2+500, dins del terme municipal de Sant Vicenç dels 
Horts, quan va caure a terra degut a una taca lliscant semblant al gasoil que havia a la 
calçada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
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, 
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.” 

 

7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5055/2016, de data 1 de juny, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal Suprem, en el recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina interposat pel senyor F.C.B, contra la 
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 15 de 
febrer de 2016, en el recurs de suplicació núm. 6414/2015, que es va instar 
contra la sentència recaiguda en el procediment núm. 1383/2013, formulat en 
reclamació d’acomiadament improcedent, per part del Consorci Parc Mar Salut 
de Barcelona, amb el reconeixement del temps treballat a la Diputació de 
Barcelona, ja que en el seu temps prestava serveis al recinte Torribera, quan en 
formava part de la Corporació.- 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: 
 
“La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant diligència 
d’ordenació de data 20 d’abril de 2016, ha admès a tràmit el recurs de cassació per a 
la unificació de doctrina interposat pel senyor F.C.B, contra la Sentència de data 15 de 
febrer de 2016, dictada en el recurs de suplicació núm. 6414/2015, que es va instar 
contra la Sentència, favorable als interessos de la Diputació, recaiguda en el 
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procediment núm. 1383/2013 formulat en reclamació d’acomiadament improcedent, i 
ha citat a les parts perquè compareguin davant la Sala Social del Tribunal Suprem. 
 

Per aquest motiu, la secretària de la corporació va emetre, en data 13 d’abril de 2015, un 
informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel 
qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i atès 
que els lletrat de l’Assessoria Jurídica de la corporació encara no es troben connectats 
al sistema Lexnet, escau comparèixer-hi i designar procurador perquè es faci càrrec de 
la representació de la Diputació en el recurs esmentat. 
 
Així, es proposa la designa de la procuradora dels Tribunals senyora Montserrat 
Sorribes Calle, perquè es faci càrrec de la representació de la Diputació en l’esmentat 
litigi.  
 
La senyora Montserrat Sorribes Calle ha aportat declaració responsable de la capacitat 
per contractar amb l’Administració pública, de data 4 de maig de 2016, adequadament 
complimentada i signada.  
 
El pressupost presentat per la senyora Montserrat Sorribes Calle  en concepte de drets, 
és d’un màxim de 200 euros més 42 euros en concepte del 21% d’IVA, el que fa un 
import total de 242 euros i cobrirà la total tramitació del procediment en aquesta 
instància, inclosos els seus incidents, així com totes les despeses de desplaçament i 
les bestretes que es puguin ocasionar per raó de l'execució dels treballs objecte 
d'aquest encàrrec. 
 

D’acord amb el que disposen els articles 111.1 i 138.3 del TRLCSP, escau formalitzar 
aquesta contractació mitjançant un contracte menor de serveis, el qual, d’acord amb 
l’article 303.3 del TRLCSP, tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves 
necessitats. 
 
La procuradora haurà d’informar del seguiment  de les actuacions i facilitar còpia dels 
escrits i documents judicials tant a la Diputació com al lletrat que es designi per a dur a 
terme la defensa judicial i direcció tècnica del procediment. 
 
La procuradora podrà presentar les provisions de fons que siguin necessàries al llarg 
del procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabar-se el plet. Cas que 
no finalitzi amb dictat de sentència per motiu de desistiment, caducitat o qualsevol dels 
supòsits previstos a l’article 74 i següents de la LJCA, només s’abonarà la part 
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions. 
 
De conformitat amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, si es troba 
inclosa en alguna de les tipologies establertes en el seu article 4, haurà de presentar 
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factura electrònica, d’acord amb la normativa vigent i, els requeriments tècnics 
detallats en el portal de la Diputació. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, la contractista s’obliga a: tractar les dades 
únicament segons les instruccions que li doni la corporació; no utilitzar-les amb una 
finalitat diferent de la del propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes a 
l’objecte d’aquest contracte. 
 
L'execució d'aquest contracte s’efectuarà en règim administratiu, d’acord amb l’article 
19 del TRLCSP, la qual cosa significa que la Diputació de Barcelona gaudirà de les 
facultats d'interpretar el contracte, resoldre els seus dubtes, modificar-lo, acordar la 
seva resolució i determinar els seus efectes, corresponent a l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu el coneixement de totes les qüestions que s’hi puguin 
suscitar. 
 
Vista la base 39 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2016, és procedent 
tramitar la present proposta de resolució per aprovar aquesta contractació. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb els 
apartats 2.4a) i 2.1h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. COMPARÈIXER davant el Tribunal Suprem en el recurs de cassació per a la 
unificació de doctrina interposat pel senyor F.C.B, contra la Sentència de data 15 de 
febrer de 2016, dictada en el recurs de suplicació núm. 6414/2015, que es va instar 
contra la Sentència recaiguda en el procediment núm. 1383/2013 formulat en 
reclamació d’acomiadament improcedent. 
 
Segon. APROVAR el contracte menor de serveis i en conseqüència designar la 
procuradora dels tribunals senyora Montserrat Sorribes Calle, perquè es faci càrrec de 
la representació de la corporació en aquest procediment.  
 
Tercer. CONSTATAR que la senyora Montserrat Sorribes Calle ha aportat declaració 
responsable de la capacitat per contractar amb l’Administració pública, de data 4 de 
maig de 2016, adequadament complimentada i signada. 
 
Quart. ESTABLIR que la procuradora haurà d’informar del seguiment de les actuacions i 
facilitar còpia dels escrits i documents judicials tant a la Direcció dels Serveis Jurídics 
com al lletrat que es designi per a dur a terme la defensa judicial i direcció tècnica del 
procediment.  
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Cinquè. APROVAR el pressupost presentat per la senyora Montserrat Sorribes Calle 
per un màxim de 200 euros en concepte de drets, més 42 euros en concepte del 21% 
d’IVA, el qual cobrirà la total tramitació del procediment, inclosos els seus incidents. 
Aquest pressupost inclou totes les despeses de desplaçament i les bestretes que es 
puguin ocasionar per raó de l’execució dels treballs objecte d’aquest encàrrec. 
 

Sisè. AUTORITZAR i disposar la despesa que suposa la representació judicial de la 
corporació en el procediment esmentat, per un total de 242 euros (DOS-CENTS 
QUARANTA-DOS euros) desglossats en 200 euros en concepte de drets i 42 euros en 
aplicació del 21% d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
G/1A000/92000/22604 c.c. 10259 del Pressupost vigent. 
 

Setè. FIXAR que la contractista podrà presentar les provisions de fons que siguin 
necessàries al llarg del procediment, i en tot cas presentarà la minuta final en acabar-
se el plet.  
 

La factura haurà de ser electrònica si resta obligat/da per la normativa vigent i complirà 
els requeriments tècnics detallats en el portal de la Diputació de Barcelona. 
 

Vuitè. PRECISAR que si el procediment no finalitza amb dictat de sentència per motiu 
de desistiment, caducitat o altre supòsit legalment establert, només s’abonarà la part 
proporcional que correspongui segons l’estat de les actuacions. 
 

Novè. DISPOSAR que la contractista s’obliga a: tractar les dades únicament segons les 
instruccions que li doni la Diputació; no utilitzar-les amb una finalitat diferent de la del 
propi contracte, i no comunicar-les a altres persones alienes a l’objecte d’aquest 
contracte. 
 

Desè. DETERMINAR que el present contracte s’executarà en règim administratiu i 
tindrà la duració precisa per atendre adequadament les seves necessitats.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 

 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació 
del pressupost de l’assistència tècnica anomenada “Desenvolupament d’un Pla 
Integral de Residus a la Ciutat de Panamà” de la Fundació Universitària Balmes, 
subvencionada, per acord de la Junta de Govern de data 26 de març de 2015, 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 de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

“I.  ANTECEDENTS 

 

En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
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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, l’activitat “Desenvolupament d’un Pla 
Integral de Residus a la Ciutat de Panamà”, de la Fundació Universitària Balmes va 
rebre una subvenció per un import de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00). 
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 27 
de novembre de 2014 mitjançant acord 666/14 de la Junta de Govern de la 
Corporació, el període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 
de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016, i s’atorgava un termini de justificació final de 
tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre de 2016.  
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En data de presentació 16 de març de 2016 l’entitat beneficiària va sol·licitar una 
modificació del pressupost de l’actuació inicialment aprovat en el sentit que la partida 
“A3 viatges i estades” de 4.500€ que havia de gestionar el govern local del país 
destinatari per a cobrir les seves despeses de viatge i estada a Catalunya sigui 
gestionada directament per la Fundació Universitària Balmes. Segons s’indica en la 
sol·licitud presentada, així com en l’informe tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament de data 11 d’abril de 2016, còpia dels quals s’acompanya al 
present instrument, els canvis pressupostaris obeeixen a evitar una transferència 
innecessària i a l’agilització dels tràmits ja que serà la pròpia Fundació Universitària 
Balmes qui destinarà íntegrament aquesta partida en gestionar la compra de bitllets i 
reserva d’allotjaments pels tècnics /gestors del govern local que visitin Catalunya en el 
marc del projecte.  
 

L’esmentat informe tècnic considera que els canvis sol·licitats estan justificats, que no 
suposen cap modificació en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la 
subvenció, ni perjudiquen drets de tercers, respecten les condicions previstes en les 
bases reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció i no afecten a 
la valoració del partenariat. 
 
S’incorporen a continuació els quadres 1 i 2 que detallen, respectivament, el 
pressupost de l’actuació inicialment aprovat i pressupost modificat proposat per 
l’entitat. 

 
Quadre 1 
 

PRESSUPOST APROVAT 

Partides Diputació Entitat sol·licitant Municipi BCN 
Govern local 

país destinatari 
Agent 

empresarial 

A.1 Recursos Humans 15.750,00 6.750,00 0,00 0,00 9.000,00 

A.2 Serveis Externs 12.375,00 12.375,00 0,00 0,00 0,00 

A.3 Viatges i estades 14.737,50 10.237,50 0,00 4.500,00 0,00 

B.1 Despeses 
Indirectes 

2.137,50 2.137,50 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 45.000,00 31.500,00 0,00 4.500,00 9.000,00 

 
Quadre 2 
 

NOU PRESSUPOST 

Partides Diputació Entitat sol·licitant Municipi BCN 
Govern local 

país destinatari 
Agent 

empresarial 

A.1 Recursos Humans 15.750,00 6.750,00 0,00 0,00 9.000,00 

A.2 Serveis Externs 12.375,00 12.375,00 0,00 0,00 0,00 

A.3 Viatges i estades 14.737,50 14.737,50 0,00 0,00 0,00 

B.1 Despeses 
Indirectes 

2.137,50 2.137,50 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 45.000,00 36.000,00 0,00 0,00 9.000,00 

 

En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa aprovar la modificació del pressupost de l’assistència tècnica 
“Desenvolupament d’un Pla Integral de Residus a la Ciudad de Panamà” de l’entitat 
Fundació Universitària Balmes, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201520145120006703, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
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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 (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), respecte 
de les modificacions de la resolució de concessió. 
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 666/14) i publicades al 
BOPB de data 5 de desembre de 2014. 
 
Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix la competència a la Junta de 
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la modificació del pressupost de l’assistència tècnica 
“Desenvolupament d’un Pla Integral de Gestió de Residus de la Ciutat de Panamà” de 
l’entitat Fundació Universitària Balmes, 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 (BOPB de 2 d’abril de 2015), segons el detall dels 
pressupostos que conté la part expositiva d’aquest acte que és conforme amb allò 
proposat a l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, així com a la 
sol·licitud presentada per l’entitat en data 16 de març de 2016, que s’acompanyen. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Fundació Universitària Balmes.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de 
la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats del tercer 
sector sense ànim de lucre dins de l’“Oferta d’accions d’educació per al 
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desenvolupament, 2016”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, es volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la 
cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats, 
sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als municipis de 
Barcelona. 
 
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses d’Educació per al desenvolupament, proposades per entitats 
sense ànim de lucre, i posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
MIL (100.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb la 
distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 
 

• CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la 
corporació; i 

 
• CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200-92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la 
Corporació. 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

40 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica 
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de 
l’activitat. Aquest fet es justifica per la conjuntura econòmica actual en la qual el centre 
gestor considera que ha d’oferir un major recolzament als ens locals petits i mitjans de 
la seva demarcació, per tal que puguin oferir aquestes accions a la ciutadania. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels 
pagaments es justifica perquè les entitats beneficiàries no gaudeixen de prou liquiditat 
per pre-finançar tota l’activitat, i pel fet que la resta de la subvenció no es liquida fins a 
la finalització de l’execució. 
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència i del Ple, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria (codi. 201620165120008403), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de  finançar activitats de sensibilització 
proposades per entitats sense ànim de lucre dins de “l’oferta d’accions d’educació per 
al desenvolupament” per a l’exercici 2016, el text íntegre de la qual és el següent:  
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“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE 

ÀNIM DE LUCRE DINS DE L’“OFERTA D’ACCIONS D’EDUCACIÓ PER AL 

DESENVOLUPAMENT ” 2016 

 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008403 

 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 

aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 

esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 

 

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 

de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 

dia 15 de gener de 2009. 

 

D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), la present convocatòria incorpora 

les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest procediment de 

concessió. 

 

2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 

1. L'objecte de de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui 

la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 

la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de 

sensibilització proposades per entitats sense ànim de lucre que es realitzaran als ens 

locals de la demarcació de Barcelona de menys de 100.000 habitants, una de les quals 

s’haurà de portar a terme fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que s’han 

d’inscriure en algun dels següents àmbits temàtics: 

 

 Àmbits principals: 

 

 Desenvolupament humà sostenible. 

 Pau i conflictes internacionals. 

 Drets Humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles, i 

als col·lectius més vulnerables com les dones, els infants, el col·lectiu LGBT, els 

migrants i les persones amb discapacitat. 

 Població refugiada i desplaçaments forçats: causes, conseqüències i drets de les 

persones refugiades. 

 Gènere, apoderament de les dones  i desenvolupament. 

 Vincles entre el consum responsable, la sostenibilitat i la defensa dels drets 

humans a escala internacional. 

 Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes 

de canvi. 

 Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en 

desenvolupament. 

 La cooperació descentralitzada pública al desenvolupament. 
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 L’agenda global per al desenvolupament sostenible. 

 Els processos d’urbanització a escala internacional: conseqüències i reptes en 

termes de desigualtats i sostenibilitat.  

 Coherència de polítiques per al desenvolupament. 

 

 Eixos transversals: 

 

 Promoure els drets humans i la governança democràtica. 

 Promoure l’equitat entre les dones i els homes. 

 Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió social, 

econòmica i ambiental. 

 Promoure la cultura de la pau. 

 

Aquestes activitats conformaran el catàleg d’oferta que es presentarà als ens locals 

de la demarcació de Barcelona. Només es subvencionaran aquelles accions que 

siguin sol·licitades pels ens locals esmentats.  

 

Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, 

espectacles i exposicions, entre d’altres, així com les accions formatives en l’àmbit 

educatiu que impliquin el professorat i les AMPAS. 

 

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 

any, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que 

tinguin per finalitat: 

 

 Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un 

món més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la 

sensibilització, la formació i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics 

identificats. 

 

3. Període d’execució 

 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 

finançar activitats desenvolupades durant el període 1 de setembre de 2016 – 31 de juliol de 

2017. 

 

4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin 

de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 

afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i reuneixin les 

següents condicions: 

 

• Entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball 

l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu social o 

delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona. 

 

 

2. No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop 

transcorregut el termini de presentació de sol•licituds a la present convocatòria, tinguin 

pendent justificar una subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions 
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Internacionals i hagi exhaurit el termini per fer-ho. 

 

3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 

5. Documentació a aportar 

 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

 

1) DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 

2) Escriptura de constitució o Estatuts. 

3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (Annex 1). 

6) Pressupost previst per al projecte/activitat pel/per a la qual es demana la 

subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 2). 

7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 

8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

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

9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 

normalitzat (Annex 3). 

10) En el cas de les subvencions que proposin activitats que poden implicar el 

contacte habitual amb menors d’edat, declaració en què es manifesti disposar de 

les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que 

s’adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat 

condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 

sexual (Annex 4).  

11) En el cas de sol·licituds de subvencions per import superior als 10.000 EUR, 

declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció 

o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

(Annex 5).  

12) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al 

corresponent Registre Oficial. Si és una ONG, a més, acreditaran la inscripció en 

el registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.  

13) Darreres dues memòries d’activitats, que no podran ser anteriors a l’any 2013.  
 
En la sol·licitud es farà constar:  
 

 Explicació clara de l’acció o accions d’educació per al desenvolupament i el seu 
cost unitari. 

 Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre l’1 de setembre de 2016 i 
el 31 de juliol de 2017. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà 
original o còpia degudament autenticada. 
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La presentació dels documents que s’hagin aportat en Convocatòries anteriors, es 
podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte la 
darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 

 

Hi haurà una única convocatòria. 

 

Les sol•licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 

normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat. 

 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 

podrà trobar-se a http:// www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 

 

Les sol•licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 

presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu 

Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el 

Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o 

CD/DVD. 

 

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de LRJAPPAC.  

 

Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 

aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació, es demana que les 

sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 

 

La presentació de la sol•licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen. 

 

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 

D’acord amb l’art. 71 de la LRJAPPAC, en cas que la documentació presentada sigui 

incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de deu dies 

hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les 

esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 

sol•licitud. 

 

L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1 

i 2 de la sol·licitud, relatius a la memòria de l’activitat proposada i el seu pressupost, de 

manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment 

corresponent.  

 

En relació al pressupost presentat (annex 2 de la sol•licitud) i tal com es recull a la base 11, 

es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles. 

 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 

mitjans electrònics. 

 

8. Procediment de concessió 

 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 

concurrència competitiva. 

 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 

aplicats els criteris objectius determinats a la present base. La puntuació mínima per obtenir 

una subvenció serà de 60 punts. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 

següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 

1 Entitat sol·licitant  15/100 

1.1 Trajectòria en Educació per al Desenvolupament 5/100 

1.2 Projectes executats en els àmbits temàtics objecte de la 

convocatòria 

10/100 

2 Pertinença  15/100 

2.1 Grau de pertinença del projecte respecte al context en què es 

desenvolupa i a la població destinatària 

15/100 

3 Metodologia 40/100 

3.1 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 

previstos de l’acció 

20/100 

3.2 Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris 5/100 

3.3 Incorporació d'elements d'innovació 15/100 

4 Viabilitat i sostenibilitat  20/100 

4.1 Grau d’incorporació efectiva dels eixos transversals a la proposta 

d’activitats 

5/100 

4.2 Grau de sostenibilitat de l’acció un cop finalitzat el projecte 5/100 

4.3 Incorporació d'accions de comunicació i difusió amb capacitat 

d’efecte multiplicador 

10/100 

5 Pressupost 10/100 

5.1 Grau de detall en la descripció de les despeses 2/100 

5.2 Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses i les activitats 

proposades 

6/100 

5.3 Aportació econòmica dels actors implicats  2/100 

 
No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 

 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic.  
- Les accions exclusivament enfocades a la promoció de l’entitat. 

- Les accions destinades a recaptar fons, donants, apadrinaments, etc. 

 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 

 

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 

la present convocatòria serà de CENT MIL (100.000) EUR i anirà a càrrec de les aplicacions 
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pressupostàries i per les quanties màximes següents: 

 

 CINQUANTA MIL (50.000) EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200/92400/48900 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de 

Barcelona; i 

 

 CINQUANTA MIL (50.000) EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200/92400/489 del pressupost de despeses corporatiu de l’any 2017, 

condicionat l’existència de crèdit adequat i suficient.  

 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 

11. Import individualitzat de les subvencions 
 

La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per 
l’entitat sol·licitant com a annex 2 de la sol•licitud. 
  
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera 
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no 
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al 
sol·licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que, en el termini de 
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, 
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc 
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el 
rectifiqui, el centre gestor entendrà que renuncia a les despeses esmentades i que, en 
conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import corresponent a les despeses no 
elegibles. 
 
El pressupost elegible determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la 
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol·licituds 
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda 
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol·licitat fins a 
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions no 
superarà els 12.000 EUR. Aquest import total correspondrà al 80% de l’import del cost 
unitari de l’acció multiplicat pel nombre d’accions proposades. 
 
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol·licitat i que, en conseqüència, no hi 
haurà diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació 
de la sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels 
criteris de valoració establerts a la base 9. 
 
Si l’entitat beneficiària fa menys accions de les proposades, la Diputació de Barcelona 
pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de conformitat amb 
l’establert a la Base 17. 
 
El cofinançament del 80% es justifica per la conjuntura econòmica actual en la qual el centre 
gestor considera que ha d’oferir un major recolzament als ens locals petits i mitjans de la 
seva demarcació, per tal que puguin oferir aquestes accions a la ciutadania. 
 

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 

Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol•licituds 

presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 

 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 

constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 

la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 

• El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 

Barcelona; 

• El Director del Gabinet de la Presidència; 

• El Director de Relacions Internacionals, 

• El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i 

• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 

 

Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 

constituït a l’efecte. 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst.  

 

13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 

del termini establert, i es resoldrà en un sol acte administratiu.   

 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  

 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 

persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 

resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 

 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

La resolució definitiva del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es 

pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 

dia següent a la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

14. Acceptació de la subvenció 
 

Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
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acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció 
de l’indicat acord. 
 

15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 

1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  s’obliguen 
a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 

3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 

4. El pressupost total presentat amb la sol•licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de 
Barcelona. Quan aquesta compensació superi el 15% de les despeses directes 
elegibles, el beneficiari haurà de demanar la corresponent autorització prèvia a la 
Diputació de Barcelona.  

 
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un 
màxim del 80% del cost total de l’acció. 
 

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 

- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directament o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc 
l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els 

termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 
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16. Despeses subvencionables 

 

a. Despeses directes subvencionables 

 

Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a 

l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estrictament necessàries i que fan possible la 

consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.  

 

b. Despeses no subvencionables 

 

No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estiguin 

directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin imprescindiblement i 

estrictament necessàries per a la seva execució, les següents: 

 

• Despeses de gestoria 

• Lloguer  

• Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc. 

• Despeses de telefonia, internet, fax 

• Assegurances 

• Serveis de neteja, seguretat, etc. 

 

Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació: 

 

• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 

• Taxes municipals; escombraries, guals, etc. 

• Despeses de procediments judicials 

• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 

• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

• Material inventariable 

• Compres de terrenys o edificis 

• Les obres de reparació simple 

• Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc. 

 

c. Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment 

 

Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits 

següents: 

 

• Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al 

mateix, sense els quals aquest no es podria dur a terme, fins el 40% de la 

subvenció atorgada; i 

 

• Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa 

pels beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció 

subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins el 30% 

de la subvenció atorgada. 

 

d. Despeses indirectes 

 

S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de 

l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 7 % de 

l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.  
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17. Forma de pagament 

 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera: 

 

 Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà per 

avançat de forma fraccionada. La primera fracció del 25% es pagarà un cop la 

Diputació de Barcelona rebi l’acceptació expressa de la subvenció per part del 

beneficiari i aquest presenti el compromís d’almenys una quarta part dels ens 

locals on es realitzarà l’acció subvencionada. La segona fracció del 25% es 

pagarà durant el primer trimestre de l’any 2017. 

 

 El pagament del 50% restant es tramitarà, previ lliurament del compte 

justificatiu simplificat, que s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 

2017. En cas que les entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la 

totalitat d’accions proposades a la sol·licitud, l’import total de la subvenció 

atorgada s’ajustarà en funció del nombre d’accions efectivament realitzades, 

sobre la base de l’import subvencionat per acció. 

 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
L’avançament d’un 50% de la subvenció es justifica perquè les entitats beneficiàries no 
gaudeixen de prou liquiditat per pre-finançar tota l’activitat, i pel fet que la resta de la 
subvenció no es liquida fins a la finalització de l’execució. 
 

18. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de 
2017.  
 
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que es podran 
trobar a http:// www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament i revestirà la forma de 
compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i 
els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 75.2. del RLGS. 
 

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

a. S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la 
subvenció atorgada. 

 

b. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 

c. Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació.  

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament i/o consell comarcal serà 
a càrrec de l’entitat beneficiaria. 
 
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell comarcal. 
 

19. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 

20. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 

21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 

concessió de la subvenció. 
 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 

subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que 
sumats a la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat 
subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de 

l’import exigit a les presents bases. 
 

Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin 
concedir-se, no podran superar la meitat del termini inicial. 
 

22. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

23. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 

24. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 

25. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 

26. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 

27. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

28. Règim jurídic supletori 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
Segon.-  APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats, sense ànim de lucre, dins de “l’oferta d’accions d’educació per 
al desenvolupament” 2016 (Codi de la convocatòria: 201620165120008403), de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals, de l’Àrea de Presidència.  
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a: www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 

que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no 
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin les següents condicions: 

 
• Entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball l’educació 

per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu social o delegació 
permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona. 

 
Segon. Objecte: 
 
1. L'objecte de de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de sensibilització 
proposades per entitats sense ànim de lucre que es realitzaran als ens locals de la 
demarcació de Barcelona de menys de 100.000 habitants, una de les quals s’haurà de 
portar a terme fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que s’han d’inscriure en algun 
dels següents àmbits temàtics: 

 

 Àmbits principals: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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 Desenvolupament humà sostenible. 

 Pau i conflictes internacionals. 

 Drets Humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles, i als 
col·lectius més vulnerables com les dones, els infants, el col·lectiu LGBT, els migrants 
i les persones amb discapacitat. 

 Població refugiada i desplaçaments forçats: causes, conseqüències i drets de les 
persones refugiades. 

 Gènere, apoderament de les dones  i desenvolupament. 

 Vincles entre el consum responsable, la sostenibilitat i la defensa dels drets humans a 
escala internacional. 

 Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de 
canvi. 

 Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en 
desenvolupament. 

 La cooperació descentralitzada pública al desenvolupament. 

 L’agenda global per al desenvolupament sostenible. 

 Els processos d’urbanització a escala internacional: conseqüències i reptes en termes 
de desigualtats i sostenibilitat.  

 Coherència de polítiques per al desenvolupament. 
 

Aquestes activitats conformaran el catàleg d’oferta que es presentarà als ens locals de la 
demarcació de Barcelona. Només es subvencionaran aquelles accions que siguin 
sol·licitades pels ens locals esmentats.  
 
Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, espectacles i 
exposicions, entre d’altres, així com les accions formatives en l’àmbit educatiu que impliquin 
el professorat i les AMPAS. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de CENT MIL (100.000) EUR. 
 
L’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els DOTZE MIL (12.000) 
EUR. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals.” 

 

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
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es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de CENT MIL (100.000) EUR, amb la distribució pressupostària per anualitats 
que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i 
DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 

• CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la 
corporació; i 

 
• CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200-92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la 
Corporació. 

 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de les convocatòries, que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, l'Ordenança en endavant. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que, per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Direcció de 
Relacions Internacionals, es proposa fomentar diferents tipus d’activitats d’interès 
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públic o social que tinguin per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al 
desenvolupament: projectes de cooperació al desenvolupament, i accions de promoció 
dels drets humans en l’àmbit internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ 
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL (1.450.000) EUR, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix 
a continuació: 
 

• SET-CENTS QUARANTA-CINC MIL (745.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 de la corporació; i 

 
• SET-CENTS CINC MIL (705.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/11200-924*-489* del pressupost de despeses de l’exercici 
2017 de la Corporació; 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/11200-92400-49000 i 
G/11200-92400-45330. 
 
Vist el que disposa l'article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica 
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de 
l’activitat. Aquest fet es justifica perquè el tipus d’entitats i actuacions objecte de les 
convocatòries. Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp de la 
cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir 
un percentatge inferior. D’altre banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres 
administracions com ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona 
estableixen per aquestes subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 
90% del cost total. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
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Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels 
pagaments atès que les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de la 
cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet 
prefinançar la totalitat de l’actuació. 
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393 que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar projectes i accions proposades per entitats dels municipis de la demarcació de 
la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016), el 
text íntegre de les quals s’incorpora a continuació: 
 

1.- CONVOCATÒRIA 201620165120008373: 
 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A  
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2016 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008373 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
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D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L 'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment 
aplicables a les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, destinades a finançar projectes de cooperació al 
desenvolupament que s’inscriguin en els següents objectius, àmbits temàtics, eixos 
transversals i àmbits territorials. 

 
a) Objectius: 
 

• Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de 
competència. 

• Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial. 
• Promoure els processos de participació ciutadana i  d’incidència i transformació 

política i social a nivell local i territorial. 

 
b) Àmbits temàtics: 
 

• Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment 
institucional. 

• Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i 
intermedis: aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció 
a les persones, turisme, cultura, etc. 

• Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets 
dels pobles i als drets de les dones, els infants, el col•lectiu LGBT, els migrants i 
les persones amb discapacitat. 

• Gestió de fluxos migratoris i desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i 
territorial. 

• Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial. 

 
c) Eixos transversals: 
 

• Promoure els drets humans i la governança democràtica. 
• Promoure l’equitat entre les dones i els homes. 
• Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió social, 

econòmica i ambiental. 
• Promoure la cultura de la pau. 

 
d)Àmbits territorials: 
 

• Països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament establerts pel Comitè d’Ajut al 
Desenvolupament de l’OCDE. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

• Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà 
sostenible i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local  i 
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territorial d’acord amb les prioritats identificades pels destinataris de les 
actuacions. 

 
Aquesta convocatòria exclou actuacions d’ajut humanitari.  
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període 1 de setembre de 2016 – 31 d’agost de 
2018. 
 
4. Requisits per la sol•licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 
 

• Organitzacions no governamentals de desenvolupament, amb seu social o 
delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona;  

• Entitats sense ànim de lucre, incloses les fundacions i associacions empresarials i 
sindicals, que tinguin com a un dels seus eixos de treball la cooperació al 
desenvolupament, incloent-hi la promoció de la pau i la defensa i el foment dels 
drets humans, amb seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis 
de la demarcació de Barcelona; o 

• Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels 
seus eixos de treball la cooperació al desenvolupament, incloent-hi la promoció de 
la pau i la defensa i el foment dels drets humans, amb seu social o delegació 
permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
2. De conformitat amb l’establert a l’article 11.2 de la LGS, podran accedir a la condició de 
beneficiaris les agrupacions, sense personalitat jurídica, d’entitats que compleixin algun dels 
requisits establerts en el punt 1 anterior. En aquest supòsit, a la sol•licitud s’inclouran els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació així com l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, segons el model normalitzat número 13 de la 
base 5. A més, anomenaran un representant de l’agrupació enfront la Diputació de 
Barcelona. Els membres de l’agrupació seran considerats també beneficiaris. 
 
Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en el 
punt 1 anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades, els ens locals de 
la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals dels territoris on es porti a terme 
l’acció i les entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball la 
cooperació al desenvolupament del municipi o territori de desenvolupament del projecte. 
Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà obligat 
que constin com a part de l’agrupació.  
 
A aquestes entitats se’ls aplicaran les mateixes condicions d’execució de les actuacions 
subvencionades que als beneficiaris del punt 1.  
 
3. No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop 
transcorregut el termini de presentació de sol•licituds a la present Convocatòria, tinguin 
pendent justificar una subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions 
Internacionals i hagi exhaurit el termini per fer-ho. 
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4. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol•licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base 5. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1) DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

el model normalitzat (Annex 1). 
6) Pressupost previst per al projecte/activitat pel/per a la qual es demana la subvenció, 

d’acord amb el model normalitzat (Annex 2). 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 3). 

10) En el cas de sol•licituds de subvencions per import superior als 10.000 EUR, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5).  

11) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. Si és una ONG amb seu o delegació permanent a la 
demarcació de Barcelona, a més, acreditaran la inscripció en el registre d’ONGDs de la 
Generalitat de Catalunya o de l’AECID.  

12) Darreres dues memòries d’activitats, que no podran ser anteriors a l’any 2013.  
13) En el cas que es presentin agrupacions sense personalitat jurídica, document 

normalitzat, signat per tots els membres de l’agrupació, en el qual s’estableixin: els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, la forma de pagament i la justificació, així 
com el nomenament d’un representant de l’agrupació (Annex 6) 

 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la 
documentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 12 i 13 anteriors. Si executen un import 
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el 
punt 11. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
La presentació dels documents que s’hagin aportat en Convocatòries anteriors, es podran 
obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte la darrera vegada que 
es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en 
endavant LRJAPPAC). 
 
6. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol•licituds 
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El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 40 dies 
naturals. 
 
Hi haurà una única convocatòria. 
 
Les sol•licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’un projecte a la convocatòria.  
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu 
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el 
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o 
CD/DVD. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació, es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
  
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
D’acord amb l’art. 71 de la LRJAPPAC, en cas que la documentació presentada sigui 
incorrecta o incompleta, es requerirà al  beneficiari, per tal que en el termini de deu dies 
hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol•licitud. 
 
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1 
i 2 de la sol·licitud, relatius a la memòria de l’activitat proposada i el seu pressupost, de 
manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment 
corresponent.  
 
En relació al pressupost presentat (annex 2 de la sol·licitud) i tal com es recull a la base 11, 
es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
8. Procediment de concessió 
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El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

1 Entitat sol·licitant/agrupació  10/100 

1.1 Trajectòria en cooperació al desenvolupament i drets humans  2/100 

1.2 Projectes executats en els àmbits temàtics objecte de la convocatòria 4/100 

1.3 Projectes executats i grau de presència efectiva al territori, país o 
regió objecte del projecte 

4/100 

2 Pertinença  30/100 

2.1 Grau d’implicació d’ens locals i supralocals de la demarcació de 
Barcelona i/o dels països en desenvolupament en el projecte 

10/100 

2.2 Grau de contribució al reforç de les capacitats i les polítiques dels 
governs locals i intermedis dels països i territoris destinataris 

5/100 

2.3 Execució del projecte en un país amb un Índex de Desenvolupament 
Humà baix o mitjà (d’acord amb la classificació del PNUD), en greu 
situació de conflicte o post-conflicte, amb greus violacions dels drets 
humans o amb una població beneficiària en condicions d’extrema 
pobresa. 

5/100 

2.4 Grau de pertinença del projecte respecte al context en què es 
desenvolupa i a les necessitats i prioritats de la població destinatària 

5/100 

2.5 Identificació adequada dels participants i dels destinataris de l’acció 5/100 

3 Metodologia 30/100 

3.1 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció 

10/100 

3.2 Claredat i factibilitat del pla d’acció proposat 5/100 

3.3 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació 5/100 

3.4 Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris 5/100 

3.5 Incorporació d'elements d'innovació 5/100 

4 Viabilitat i sostenibilitat  20/100 

4.1 Grau de viabilitat organitzativa, socio-cultural i tècnica de l’actuació 5/100 

4.2 Grau d’incorporació efectiva dels eixos transversals al projecte 
proposat, en la identificació de la problemàtica, la proposta 
d’activitats i els mecanismes de seguiment i avaluació 

5/100 

4.3 Grau de sostenibilitat de l’acció un cop finalitzat el projecte 5/100 

4.4 Incorporació d'accions de comunicació i difusió  5/100 

5 Pressupost 10/100 

5.1 Grau de detall en la descripció de les despeses 2/100 

5.2 Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses i les activitats 
proposades 

6/100 

5.3 Aportació econòmica dels actors implicats  2/100 

Per beneficiar-se de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts.  
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
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El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR i anirà a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 
 

• QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL (425.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona corresponent a l’any 2016; i 

 
• QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL (425.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’any 2017 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les convocatòries 201620165120008383 i 
201620165120008393  no s’esgoti i sigui transferit a aquesta convocatòria. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per 
l’entitat sol·licitant com a annex 2 de la sol·licitud.  
 
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera 
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no 
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al 
sol•licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que, en el termini de 
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, 
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc 
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el 
rectifiqui, el centre gestor entendrà que renuncia a les despeses esmentades i que, en 
conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import corresponent a les despeses no 
elegibles. 
 
El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la 
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol·licituds 
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda 
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol·licitat fins a 
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions no 
superarà els 60.000 EUR i el percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en 
qualsevol cas, del 80 % del cost total dels projectes subvencionats.  
 
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol•licitat i que, en conseqüència, no hi 
haurà diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació 
de la sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels 
criteris de valoració establerts a la base 9.    
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. 
Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp de la cooperació al 
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge 
inferior. D’altre banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com 
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ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes 
subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

• El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona; 

• El Director del Gabinet de la Presidència; 
• El Director de Relacions Internacionals, 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i 
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 
 

Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. En aquest cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les tres 
convocatòries de subvencions podrà transferir-se a les altres tal com queda establert a les 
bases específiques. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol•licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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14. Acceptació de la subvenció 
 
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 15 dies naturals a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  s’obliguen a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol•licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona. Quan 
aquesta compensació superi el 15% de les despeses directes elegibles, el beneficiari 
haurà de demanar la corresponent autorització prèvia a la Diputació de Barcelona.  

 
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un màxim 
del 80% del cost total de l’acció. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 
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16. Despeses subvencionables 
 
16.1. Despeses directes subvencionables 
 
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a 
l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estricament necessàries i fan possible la 
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.  
 
16.2. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i 
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents: 
 

• Despeses de gestoria 
• Lloguers  
• Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc. 
• Despeses de telefonia, internet, fax 
• Assegurances 
• Serveis de neteja, seguretat, etc. 

 
Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació: 
 

• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• Taxes municipals: escombraries, guals, etc. 
• Despeses de procediments judicials 
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 
• Compres de terrenys o edificis 
• Les obres de reparació simple 
• Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc. 

 
16.3. Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment 
 
Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits 
següents: 
 

• Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al 
mateix (tal com exigeix la base 19.2.2.iii), sense els quals aquest no es podria dur a 
terme, fins el 40% de l’import de la subvenció atorgada; i 

• Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels 
beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció 
subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins el 30% de 
l’import de la subvenció atorgada. 

 
16.4. Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de 

contractació pública 
 
En relació amb la contractació de serveis externs o la subcontractació, el beneficiari haurà 
de tenir en compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per al contracte menor haurà de sol•licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la 
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prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció 
entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la 
sol•licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha 
de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
16.5. Despeses indirectes 
 
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de 
l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 7 % de 
l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.  
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de 
l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no 
superi el límit de 50% de l’import de la subvenció atorgada. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en tres pagaments i prèvia la 
presentació, dins dels terminis establerts a continuació, dels justificants exigits a la base 19 
a continuació: 
 

• El primer pagament, d’un import del 50% de la subvenció, es tramitarà de forma 
fraccionada una vegada la Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa 
de la subvenció atorgada. La primera fracció d’aquest avançament serà del 25% de 
l’import de la subvenció i es pagarà contra la recepció de l’esmentada acceptació. La 
segona fracció, també del 25% de l’import de la subvenció, es pagarà dins dels primer 
trimestre del 2017.   

 
• El segon pagament, del 40%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la 

justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, la qual s’haurà de presentar 
abans del 30 de setembre del 2017. Aquest segon pagament també podrà ser 
fraccionat en dos. 

 
• L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 

comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés 
justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció 
atorgada. Si la justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o 
superior als dos primers pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports 
pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de presentar com a molt tard el 30 
de novembre de 2018. 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
L’avançament dels pagaments i els seu percentatges es justifiquen pel tipus d’entitats i 
actuacions objecte de la convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen  en el 
camp de la cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet 
prefinançar la totalitat de l’actuació. 
 
19. Termini i forma de justificació 
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de 
2017, per a la justificació parcial, i el dia 31 de novembre de 2018, per a la justificació final.  
 
A més, el beneficiari presentarà trimestralment informes de seguiment sobre el grau 
d’execució de les activitats del projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat que 
es podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
i revestiran la forma de Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que 
contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

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

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS). 

 
La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 
1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat 

aprovat a l’efecte. 
 
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 
 

Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les 
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició 
del document. 

 
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el 
punt 1 anterior. 
 
i. Les factures contindran les dades següents: 

 
▪ Número de factura. 
▪ Data d’expedició. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser 

l’entitat beneficiària o entitats beneficiaries en el cas que es presenti una 
agrupació. 

▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 
nacional aplicable a qui expedeix la factura. 

▪ Descripció de les operacions i els seus imports.  
 

Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 
s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
 
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, 
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi 
empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests efectes, es 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de les transferències de 
cadascun dels pagaments als destinataris que hagin d’executar els diners a 
l’estranger.  
 
En cas d’impossibilitat d’acreditar el tipus de canvi a través de la documentació 
formalitzada, es tindrà en compte el tipus de canvi que estableix l’índex europeu 
INFOREURO http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. 
 

▪ Tipus impositius aplicats.  
▪ Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per 

separat. 
▪ Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
▪ Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant 

xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el pagament 
efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o de les 
transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). El pagament en metàl•lic o 
en xec al portador serà excepcional i restrictiu i no podrà superar els imports 
establerts a la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa 
tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

 
L’article 7 de l’esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d’un import igual o 
superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat 
d’empresari o professional.  
 
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les 
operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de bens o la 
prestació de serveis. 
 
S’entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a 
l’article 34. 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme: 

 
1. El paper moneda i la moneda metàl•lica nacional o estrangera; 
2. Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda; 
3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats 

com a mitjà de pagament al portador. 
 

En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut 
signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número de 
document d’identitat.  
 
Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment provada la 
justificació del pagament, aquest podrà sol•licitar la documentació 
complementària que consideri oportuna amb l’objectiu que el mateix consti 
justificat de manera correcta. 

 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o 
provisionals. 

 
ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació 

següent: 
 
▪ Número, i en el seu cas, sèrie. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

70 
 

▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 
nacional aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o denominació 
social de qui l’expedeix. 

▪ Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
▪ Import total. 
 
iii. Documentació específica: 
 
▪ Recursos Humans: 
 

S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions 
al personal al servei de l’entitat beneficiària, o entitats beneficiàries en el cas que 
es presenti una agrupació (incloses les quotes a la Seguretat Social o entitat 
equivalent en cada país), sempre que siguin proporcionals a la dedicació 
assignada a l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta. 
 
En aquest sentit, s’acompanyarà un certificat del representant legal de l’entitat en 
què es facin constar les funcions dels llocs de treball imputats a la subvenció així 
com el temps de dedicació i funcions concretes desenvolupades en relació amb 
l’activitat subvencionada. En cas que aquestes despeses s’imputin al 100%, el 
beneficiari haurà de motivar específicament la dedicació total de l’empleat al 
projecte. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col•lectius o altres documents que acreditin la percepció. 
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la 
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius de 
les altres retencions realitzades. 
 

▪ Viatges i estades: 
 

Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les 
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de 
les persones que han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista. 
 
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes 
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera 
que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a 
les dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per a 
les dietes generades en territori nacional. 
 
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior 
als barems establerts en el RD 46//2002, ho haurà de posar en coneixement del 
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centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui 
fer la valoració oportuna. 
 
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran 
els establerts en l’Ordre EHA/37702005, o altra que la substitueixi.  
 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de 
constar el motiu de la seva utilització. 
 

▪ Externalització de serveis: 
 

La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les 
limitacions establertes per l’article 29.7.d) de la LGS, interpretat de conformitat 
amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fan referència a la impossibilitat 
del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense personalitat jurídica 
quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones vinculades amb el 
beneficiari (socis, familiars, assalariats, administradors, representants legals, 
etc.). En aquest cas, la Diputació de Barcelona podrà autoritzar excepcionalment 
la concertació dels serveis, si el beneficiari ho comunica prèviament, de manera 
raonada, i la contractació es fa de conformitat amb les condicions normals de 
mercat. A tal efecte, es presentarà un pressupost complert de l’activitat 
concertada i el seu preu total previst. A més el beneficiari haurà de justificar 
l’impossibilitat d’acudir a la contractació d’altres professionals o empreses 
disponibles en el mercat. 
 
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis 
supera l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres 
ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, 
excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un 
nombre suficient d’entitats que els proveeixin. En cas de no contractar-se l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta 
informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció. 
 
Quan es transfereixin diners a l’estranger, la contractació de serveis o 
subministraments es farà preferentment de manera local, en el país destinatari 
de l’acció. Si resulta impossible, el beneficiari haurà de demanar autorització 
prèvia a la Diputació de Barcelona. 
 
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari 
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable 
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo. 
 

3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la 
procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 

 
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació i que es compleixi amb 
les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l’elegibilitat de les 
despeses. 

 
5. Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que s’hagin 

presentat en forma d’agrupació sense personalitat jurídica amb altres socis: 
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La subvenció s’executarà de conformitat amb l’establert per l’agrupació sense 
personalitat jurídica en la documentació de sol•licitud de la subvenció. 
 
Per tant, si l’agrupació ha previst que l’execució de l’activitat es farà entre diferents 
membres de l’esmentada agrupació, la part de les despeses transferida a un o més socis 
serà justificada mitjançant la presentació de la documentació següent: 
 
• Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació; 
 
• Justificació presentada per/l membre/s de l’agrupació. Hauran de justificar la despesa 

realitzada, amb independència de l’import de la transferència rebuda, de conformitat 
amb les indicacions establertes en els punts 1 a 4 anteriors; i 

 
• Informe de verificació i validació de la justificació del/s membre/s de l’agrupació fet per 

l’entitat que actua com a representant davant la corporació. 
 

20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 

presents bases. 
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Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin 
concedir-se, no podran superar la meitat del termini inicial. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol•licitud. 
 
24. Compatibilitat entre convocatòries 
 
Les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 
seran compatibles entre sí. Tanmateix, les entitats només podran presentar una sol•licitud a 
cada convocatòria. Aquesta limitació s’estén a les entitats que estiguin vinculades entre sí, 
el que inclou també a les entitats que es presentin a les convocatòria de 
201620165120008373 i 201620165120008383 en forma d’agrupacions sense personalitat 
jurídica. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col•laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
28. Obligats al reintegrament   
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1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
2.- CONVOCATÒRIA 201620165120008383: 
 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A ACCIONS DE 
PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL ANY 2016 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008383 

 
1.-  Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 

 
2.-  Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, destinades 
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a finançar accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional i de foment d’un 
ordre internacional més equitatiu i solidari que s’inscriguin en els següents objectius, àmbits 
temàtics, eixos transversals i àmbits territorials:  
 
a) Objectius 
 

 Donar suport a organitzacions i campanyes internacionals de promoció i defensa dels 
drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit internacional i a favor de la 
construcció d’un ordre global més equitatiu i solidari. 

 Donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats 
fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no 
són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi convocatòria  201620165120008373). 

 
b) Àmbits temàtics: 
 

 Tots els drets humans internacionalment reconeguts, amb especial atenció als drets 
dels pobles, i als drets de les dones, els infants, el col·lectiu LGBT, els migrants i les 
persones amb discapacitat. 

 Democràcia i estat de dret. 

 Exercici efectiu de la llibertat d’expressió. 

 Llengües minoritàries i minoritzades. 

 Llibertat de culte. 

 Combat del racisme i la xenofòbia. 

 Responsabilitat social de les empreses transnacionals. 

 Treball infantil. 

 Justícia internacional. 

 Control d’armes. 

 Combat de la corrupció i dels paradisos fiscals. 

 Governança global i arquitectura institucional internacional. 

 Medi ambient i canvi climàtic. 

 Tràfic de persones i crim organitzat. 
 
c) Eixos transversals: 
 

 Promoure els drets humans i la governança democràtica. 

 Promoure l’equitat entre les dones i els homes. 

 Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió social, 
econòmica i ambiental. 

 Promoure la cultura de la pau. 
 

d) Àmbits territorials 
 

 Països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són objecte de la 
Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
convocatòria  201620165120008373). 

 Accions d’abast continental o internacional. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
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 Promoure l’exercici efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit 
internacional i contribuir als esforços per construir un ordre global més equitatiu i 
solidari. 

 
3.-  Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període 1 de setembre de 2016 – 31 d’agost de 
2018. 

 
4.-  Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin alguna de les 
següents condicions: 
 

 Organitzacions no governamentals de desenvolupament i drets humans;  

 Entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball la 
promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i solidari a escala 
internacional; o 

 Universitats o centres de recerca que hi estiguin adscrits que tinguin com a un dels 
seus eixos de treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i 
solidari a escala internacional. 

 
2. De conformitat amb l’establert a l’article 11.2 de la LGS, podran accedir a la condició de 
beneficiaris les agrupacions, sense personalitat jurídica, d’entitats que compleixin algun dels 
requisits establerts en el punt 1 anterior. En aquest supòsit, a la sol·licitud s’inclouran els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació així com l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, segons el model normalitzat número 13 de la 
base 5. A més, anomenaran un representant de l’agrupació enfront la Diputació de 
Barcelona. Els membres de l’agrupació seran considerats també beneficiaris. 
 
Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en el 
punt 1 anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades, els ens locals de 
la demarcació de Barcelona i els ens locals i regionals dels territoris on es porti a terme 
l’acció. Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà 
obligat que constin com a part de l’agrupació.   
 
A aquestes entitats se’ls aplicaran les mateixes condicions d’execució de les actuacions 
subvencionades que als beneficiaris del punt 1. 
3. No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop 
transcorregut el termini de presentació de sol·licituds a la present Convocatòria, tinguin 
pendent justificar una subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions 
Internacionals i hagi exhaurit el termini per fer-ho. 
 
4. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen que s’indiquen a a la base 5. 

 
5.- Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
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1) DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

el model normalitzat (Annex 1). 
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

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

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 3). 

10) En el cas de sol·licituds per import superior als 10.000 EUR, declaració de la informació 
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en compliment 
d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (Annex 5).  

11) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. Si és una ONG amb seu o delegació permanent a la 
demarcació de Barcelona,  a més, acreditaran la inscripció en el registre d’ONGDs de 
la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.  

12) Darreres dues memòries d’activitats, que no podran ser anteriors a l’any 2013.  
13) En el cas que es presentin agrupacions sense personalitat jurídica, document 

normalitzat signat per tots els membres de l’agrupació en el qual s’estableixin: els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, la forma de pagament i la justificació, així 
com l’anomenament d’un representant de l’agrupació (Annex 6) 

 
Els membres de l’agrupació que no siguin ens local hauran de presentar també la 
documentació esmentada en els punts 1, 2, 3, 11 i 12 anteriors. Si executen un import 
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el 
punt 10. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
La presentació dels documents que s’hagin aportat en Convocatòries anteriors, es podran 
obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte la darrera vegada que 
es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en 
endavant LRJAPPAC). 

 
6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 40 dies 
naturals. 
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Hi haurà una única convocatòria. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’un projecte/activitat. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu 
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el 
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o 
CD/DVD. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació, es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
D’acord amb l’art. 71 de la LRJAPPAC, en cas que la documentació presentada sigui 
incorrecta o incompleta, es requerirà al  beneficiari, per tal que en el termini de deu dies 
hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 
 
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1 
i 2 de la sol•licitud, relatius a la memòria de l’activitat proposada i el seu pressupost, de 
manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment 
corresponent. 
 
En relació al pressupost presentat (annex 2 de la sol·licitud) i tal com es recull a la base 11, 
es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles. 

 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 

 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 

 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
1 Entitat sol·licitant/agrupació:  10/100 

1.1 Trajectòria en drets humans i promoció d’un ordre global 
equitatiu i solidari 

2/100 

1.2 Projectes executats en els àmbits temàtics objecte de la 
convocatòria 

4/100 

1.3 Projectes executats i grau de presència efectiva al territori, país 
o regió objecte del projecte 

4/100 

2 Pertinença  30/100 

2.1 Grau d’implicació d’ens locals i supralocals de la demarcació de 
Barcelona i/o dels països i territoris en què es desenvolupa el 
projecte 

10/100 

2.4 Grau de pertinença del projecte respecte al context en què es 
desenvolupa i a la població destinatària 

10/100 

2.5 Identificació adequada dels participants i dels destinataris de 
l’acció 

10/100 

3 Metodologia 30/100 

3.1 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció 

10/100 

3.2 Claredat i factibilitat del pla d’acció proposat 5/100 

3.3 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació 5/100 

3.4 Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris 5/100 

3.5 Incorporació d'elements d'innovació 5/100 

4 Viabilitat i sostenibilitat  20/100 

4.1 Grau de viabilitat organitzativa, socio-cultural i tècnica de 
l’actuació 

5/100 

4.2 Grau d’incorporació efectiva dels eixos transversals al projecte 
proposat, en la identificació de la problemàtica, la proposta 
d’activitats i els mecanismes de seguiment i avaluació 

5/100 

4.3 Grau de sostenibilitat de l’acció un cop finalitzat el projecte 5/100 

4.4 Incorporació d'accions de comunicació i difusió amb capacitat 
d’efecte multiplicador. 

5/100 

5 Pressupost 10/100 

5.1 Grau de detall en la descripció de les despeses 2/100 

5.2 Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses i les 
activitats proposades 

6/100 

5.3 Aportació econòmica dels actors implicats  2/100 

Per beneficiar-se de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts.  

 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR euros i anirà a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 
 

 DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2016; i 
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 DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2017 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/11200-92400-49000 i G/11200-
92400-45330. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les convocatòries 201620165120008373 i 
201620165120008393 no s’esgoti i sigui transferit a aquesta convocatòria. 

 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per 
l’entitat sol·licitant com a annex 2 de la sol•licitud.  
 
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera 
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no 
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al 
sol·licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que, en el termini de 
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, 
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc 
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el 
rectifiqui, el centre gestor entendrà que renuncia a les despeses esmentades i que, en 
conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import corresponent a les despeses no 
elegibles. 
 
El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la 
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol•licituds 
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda 
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol·licitat fins a 
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions no 
superarà els 60.000 EUR i el percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en 
qualsevol cas, del 80 % del cost total dels projectes subvencionats.  
 
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol•licitat i que, en conseqüència, no hi 
haurà diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació 
de la sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels 
criteris de valoració establerts a la Base 9.  
 
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. 
Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp de la cooperació al 
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge 
inferior. D’altre banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com 
ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes 
subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total. 
  
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol•licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col•legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

• El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona; 

• El Director del Gabinet de la Presidència; 
• El Director de Relacions Internacionals, 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i 
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col•legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. En aquest cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les tres 
convocatòries de subvencions podrà transferir-se a les altres tal com queda establert a les 
bases específiques. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol•licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
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acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 15 dies naturals a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona. Quan 
aquesta compensació superi el 15% de les despeses directes elegibles, el beneficiari 
haurà de demanar la corresponent autorització prèvia a la Diputació de Barcelona.  

 
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un màxim 
del 80% del cost total de l’acció. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Despeses subvencionables 
 
16.1. Despeses directes subvencionables 
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Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a 
l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estricament necessàries i fan possible la 
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.  
 
16.2. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i 
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents: 
 

• Despeses de gestoria 
• Lloguers  
• Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc. 
• Despeses de telefonia, internet, fax 
• Assegurances 
• Serveis de neteja, seguretat, etc. 

 
Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació: 
 

• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• Taxes municipals: escombraries, guals, etc. 
• Despeses de procediments judicials 
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 
• Compres de terrenys o edificis 
• Les obres de reparació simple 
• Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc. 

 
16.3. Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment 
 
Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits 
següents: 
 

• Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al 
mateix (tal com exigeix la base 19.2.2.iii), sense els quals aquest no es podria dur 
a terme, fins el 40% de l’import de la subvenció atorgada; i 

 
• Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels 

beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció 
subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins el 30% 
de l’import de la subvenció atorgada. 

 
16.4. Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de 
contractació pública 
 
En relació amb la contractació de serveis externs o la subcontractació, el beneficiari haurà 
de tenir en compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per al contracte menor haurà de sol•licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció 
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entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la 
sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha 
de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
16.5. Despeses indirectes 
 
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de 
l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 7 % de 
l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.  
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de 
l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no 
superi el límit de 50% de l’import de la subvenció atorgada. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en tres pagaments i prèvia la 
presentació, dins dels terminis establerts a continuació, dels justificants exigits a la base 19 
a continuació: 
 

• El primer pagament, d’un import del 50% de la subvenció, es tramitarà de forma 
fraccionada una vegada la Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació 
expressa de la subvenció atorgada. La primera fracció d’aquest avançament serà 
del 25% de l’import de la subvenció i es pagarà contra la recepció de l’esmentada 
acceptació. La segona fracció, també del 25% de l’import de la subvenció, es 
pagarà dins dels primer trimestre del 2017.   

 
• El segon pagament, del 40%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la 

justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, la qual s’haurà de presentar 
abans del 30 de setembre del 2017. Aquest segon pagament també podrà ser 
fraccionat en dos. 

 
• L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 

comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a 
l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la 
subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una despesa per valor 
igual o superior als dos primers pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar 
els imports pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de presentar com a 
molt tard de 30 de novembre de 2018. 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
L’avançament dels pagaments i els seu percentatges es justifiquen pel tipus d’entitats i 
actuacions objecte de la convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen  en el 
camp de la cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet 
prefinançar la totalitat de l’actuació. 

 
19.- Termini i forma de justificació 
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de 
2017, per a la justificació parcial, i el dia 31 de novembre de 2018, per a la justificació final.  
 
A més, el beneficiari presentarà trimestralment informes de seguiment sobre el grau 
d’execució de les activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es 
podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
i revestiran la forma de Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que 
contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

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

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS). 

 
La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 
1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat 

aprovat a l’efecte. 
 
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 
 

Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les 
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del 
document. 

 
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el 
punt 1 anterior. 

 
i. Les factures contindran les dades següents: 
▪ Número de factura. 
▪ Data d’expedició. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser l’entitat 

beneficiària o entitats beneficiaries en el cas que es presenti una agrupació. 
▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura. 
▪ Descripció de les operacions i els seus imports.  

Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 
s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
 
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, 
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi 
empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests efectes, es 
justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de les transferències de 
cadascun dels pagaments als destinataris que hagin d’executar els diners a 
l’estranger.  

 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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En cas d’impossibilitat d’acreditar el tipus de canvi a través de la documentació 
formalitzada, es tindrà en compte el tipus de canvi que estableix l’índex europeu 
INFOREURO http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. 
 

▪ Tipus impositius aplicats.  
▪ Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat. 
▪ Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
▪ Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant 

xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el pagament 
efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o de les 
transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). El pagament en metàl•lic o en 
xec al portador serà excepcional i restrictiu i no podrà superar els imports 
establerts a la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa 
tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

 
L’article 7 de l’esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d’un import igual o 
superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat 
d’empresari o professional.  

 
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les 
operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de bens o la 
prestació de serveis. 

 
S’entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l’article 
34. 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme: 

 
1. El paper moneda i la moneda metàl•lica nacional o estrangera; 
2. Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda; 
3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats 

com a mitjà de pagament al portador. 
 

En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut 
signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número de 
document d’identitat.  

 
Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment provada la 
justificació del pagament, aquest podrà sol•licitar la documentació complementària 
que consideri oportuna amb l’objectiu que el mateix consti justificat de manera 
correcta. 

 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o 
provisionals. 

 
ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació 

següent: 
 
▪ Número, i en el seu cas, sèrie. 
▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o denominació social de 
qui l’expedeix. 

▪ Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
▪ Import total. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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iii. Documentació específica: 
 
▪ Recursos Humans: 
 

S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al 
personal al servei de l’entitat beneficiària, o entitats beneficiàries en el cas que es 
presenti una agrupació (incloses les quotes a la Seguretat Social o entitat 
equivalent en cada país), sempre que siguin proporcionals a la dedicació 
assignada a l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta.  
En aquest sentit, s’acompanyarà un  certificat del representant legal de l’entitat en 
què es facin constar les funcions dels llocs de treball imputats a la subvenció així 
com el temps de dedicació i funcions concretes desenvolupades en relació amb 
l’activitat subvencionada. En cas que aquestes despeses s’imputin al 100%, el 
beneficiari haurà de motivar específicament la dedicació total de l’empleat al 
projecte. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col•lectius o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la 
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius de 
les altres retencions realitzades. 
 

▪ Viatges i estades: 
 

Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les 
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les 
persones que han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista. 
 
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes 
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera 
que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a les 
dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per a les 
dietes generades en territori nacional. 
 
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior als 
barems establerts en el RD 46//2002, ho haurà de posar en coneixement del 
centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui fer 
la valoració oportuna. 
 
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran 
els establerts en l’Ordre EHA/37702005, o altra que la substitueixi.  
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Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de 
constar el motiu de la seva utilització. 
 

▪ Externalització de serveis: 
 

La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les 
limitacions establertes per l’article 29.7.d) de la LGS, interpretat de conformitat 
amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fan referència a la impossibilitat 
del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense personalitat jurídica 
quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones vinculades amb el beneficiari 
(socis, familiars, assalariats, administradors, representants legals, etc). En aquest 
cas, la Diputació de Barcelona podrà autoritzar excepcionalment la concertació 
dels serveis, si el beneficiari ho comunica prèviament, de manera raonada, i la 
contractació es fa de conformitat amb les condicions normals de mercat. A tal 
efecte, es presentarà un pressupost complert de l’activitat concertada i el seu preu 
total previst. A més el beneficiari haurà de justificar l’impossibilitat d’acudir a la 
contractació d’altres professionals o empreses disponibles en el mercat. 
 
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que 
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que els proveeixin. En cas de no contractar-se l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta 
informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció. 
 
Quan es transfereixin diners a l’estranger, la contractació de serveis o 
subministraments es farà preferentment de manera local, en el país destinatari de 
l’acció. Si resulta impossible, el beneficiari haurà de demanar autorització prèvia a 
la Diputació de Barcelona. 
 
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari 
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable 
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo. 
 

3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la 
procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 

 
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació i que es compleixi amb 
les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l’elegibilitat de les 
despeses. 

 
5. Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que s’hagin 

presentat en forma d’agrupació sense personalitat jurídica amb altres socis: 
 

La subvenció s’executarà de conformitat amb l’establert per l’agrupació sense 
personalitat jurídica en la documentació de sol·licitud de la subvenció.  
 
Per tant, si l’agrupació ha previst que l’execució de l’activitat es farà entre diferents 
membres de l’esmentada agrupació, la part de les despeses transferida a un o més socis 
serà justificada mitjançant la presentació de la documentació següent: 
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• Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació; 
• Justificació presentada per/l membre/s de l’agrupació. Hauran de justificar la despesa 

realitzada, amb independència de l’import de la transferència rebuda, de conformitat 
amb les indicacions establertes en els punts 1 a 4 anteriors; i 

• Informe de verificació i validació de la justificació del/s membre/s de l’agrupació fet per 
l’entitat que actua com a representant davant la corporació. 

 
20.- Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
21.- Mesures de garantia 

 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 

 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió 
de la subvenció. 

 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts 

o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin 
concedir-se, no podran superar la meitat del termini inicial 

 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
24. Compatibilitat entre convocatòries 

 
Les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 
seran compatibles entre sí. Tanmateix, les entitats només podran presentar una sol·licitud a 
cada convocatòria. Aquesta limitació s’estén a les entitats que estiguin vinculades entre sí, 
el que inclou també a les entitats que es presentin a les convocatòria de 
201620165120008373  i 201620165120008383 en forma d’agrupacions sense personalitat 
jurídica. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul•lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
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29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 
3.- CONVOCATÒRIA 201620165120008393 
 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A  
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A ACCIONS D’EDUCACIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT ANY 2016 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008393 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions que s’inscriguin en els 
següents objectius, àmbits temàtics i eixos transversals:   
 

a) Objectius: 
 

 La conscienciació de la ciutadania en els àmbits assenyalats. 

 La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors relacionats amb els 
àmbits assenyalats. 

 La generació de coneixement (recerca) en els àmbits assenyalats.   
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 La mobilització i participació ciutadana per promoure canvis en relació amb els àmbits 
assenyalats. 

 
b) Àmbits temàtics: 
 

 Desenvolupament humà sostenible. 

 Pau i conflictes internacionals. 

 Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets 
dels pobles i als drets de les dones, els infants, el col•lectiu LGBT, els migrants i les 
persones amb discapacitat. 

 Població refugiada i desplaçaments forçats: causes, conseqüències i drets de les 
persones refugiades. 

 Gènere, apoderament de les dones  i desenvolupament. 

 Vincles entre el consum responsable, la sostenibilitat i la defensa dels drets humans a 
escala internacional. 

 Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de 
canvi. 

 Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en 
desenvolupament. 

 La cooperació descentralitzada pública al desenvolupament. 

 L’agenda global per al desenvolupament sostenible. 

 Els processos d’urbanització a escala internacional: conseqüències i reptes en termes 
de desigualtats i sostenibilitat.  

 Coherència de polítiques per al desenvolupament. 
 
c) Eixos transversals: 
 

 Promoure els drets humans i la governança democràtica. 

 Promoure l’equitat entre les dones i els homes. 

 Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió social, 
econòmica i ambiental. 

 Promoure la cultura de la pau. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

 Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un món 
més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la sensibilització, la 
formació, la recerca i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics identificats. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’executaran en un termini 
màxim de 12 mesos, durant un període de 24 mesos que s’estendrà entre l’1 de gener de 
2016 i el 31 de desembre de 2017. L’execució haurà de començar dins de l’any 2016. 
 
A l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions subvencionades, les 
entitats sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament en la sol·licitud. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
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1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 
 

 Entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball 
l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu social o 
delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona; i 

 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus 
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb 
seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de 
Barcelona.  

 
2. No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop 
transcorregut el termini de presentació de sol•licituds a la present Convocatòria, tinguin 
pendent justificar una subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions 
Internacionals i hagi exhaurit el termini per fer-ho. 
 
3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1) DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

el model normalitzat (Annex 1). 
6) Pressupost previst per al projecte/activitat pel/per a la qual es demana la subvenció, 

d’acord amb el model normalitzat (Annex 2). 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 3). 

10) En el cas de les subvencions que proposin activitats que poden implicar el contacte 
habitual amb menors d’edat, declaració en què es manifesti disposar de les 
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la 
realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).  

11) En el cas de sol·licituds de subvencions per import superior als 10.000 EUR, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5).  

12) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. Si és una ONG, a més, acreditaran la inscripció en el 
registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.  

13) Darreres dues memòries d’activitats, que no podran ser anteriors a l’any 2013.  
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
La presentació dels documents que s’hagin aportat en Convocatòries anteriors, es podran 
obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte la darrera vegada que 
es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en 
endavant LRJAPPAC). 
 
6. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies 
naturals.  
 
Hi haurà una convocatòria única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com tots els documents exigits a la base 5 podrà 
trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una actuació.  
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 1, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu 
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el 
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o 
CD/DVD. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
D’acord amb l’art. 71 de la LRJAPPAC, en cas que la documentació presentada sigui 
incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de deu dies 
hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 
 
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1 
i 2 de la sol·licitud, relatius a la memòria de l’activitat proposada i el seu pressupost, de 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment 
corresponent.  
 
En relació al pressupost presentat (annex 2 de la sol·licitud) i tal com es recull a la base 11, 
es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

1 Entitat sol·licitant/agrupació  10/100 

1.1 Trajectòria en Educació per al Desenvolupament 5/100 

1.2 Projectes executats en els àmbits temàtics objecte de la 
convocatòria 

5/100 

2 Pertinença  30/100 

2.1 Grau de pertinença del projecte respecte al context en què es 
desenvolupa i a la població destinatària 

10/100 

2.2 Realització d’accions de manera descentralitzada al territori de la 
demarcació de Barcelona 

5/100 

2.3 Identificació adequada dels participants i dels destinataris de 
l’acció 

5/100 

2.4 Nombre de municipis i/o població total destinatària de l’acció 10/100 

3 Metodologia 30/100 

3.1 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció 

10/100 

3.2 Claredat i factibilitat del pla d’acció proposat 5/100 

3.3 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació 5/100 

3.4 Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris 5/100 

3.5 Incorporació d'elements d'innovació 5/100 

4 Viabilitat i sostenibilitat  20/100 

4.1 Grau d’incorporació efectiva dels eixos transversals al projecte 
proposat, en la identificació de la problemàtica, la proposta 
d’activitats i els mecanismes de seguiment i avaluació 

5/100 

4.2 Grau de sostenibilitat de l’acció un cop finalitzat el projecte 5/100 

4.3 Incorporació d'accions de comunicació i difusió amb capacitat 
d’efecte multiplicador 

10/100 

5 Pressupost 10/100 

5.1 Grau de detall en la descripció de les despeses 2/100 

5.2 Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses i les 
activitats proposades 

6/100 

5.3 Aportació econòmica dels actors implicats  2/100 
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Per beneficiar-se de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts.  
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de DOS-CENTS MIL (200.000) EUR euros i anirà a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 
 

 CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2016; i 

 

 VUITANTA MIL (80.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2017 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en les dues convocatòries de subvencions 201620165120008373 i 
201620165120008383 no s’esgoti i sigui transferit a aquesta convocatòria. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per 
l’entitat sol·licitant com a annex 2 de la sol•licitud.  
 
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera 
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no 
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al 
sol·licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que en el termini de deu 
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, 
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc 
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el 
rectifiqui, el centre gestor entendrà que renuncia a les despeses esmentades i que, en 
conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import corresponent a les despeses no 
elegibles. 
 
El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la 
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol•licituds 
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda 
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol·licitat fins a 
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions estarà 
entre els 8.000 EUR i els 30.000 EUR i el percentatge de les subvencions que s'atorguin no 
excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del cost total dels projectes subvencionats.  
 
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol·licitat i que, en conseqüència, no hi 
haurà diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació 
de la sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent. 
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En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels 
criteris de valoració establerts a la Base 9.    
 
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. 
Les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de l’educació per al 
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable estable un percentatge 
inferior. D’altre banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com 
ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes 
subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total.  
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol•licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

• El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona; 

• El Director del Gabinet de la Presidència; 
• El Director de Relacions Internacionals; 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i 
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 
 

Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. En aquest cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les tres 
convocatòries de subvencions podrà transferir-se a les altres tal com queda establert a les 
bases específiques. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

98 
 

 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar 
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 15 dies naturals a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  s’obliguen a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol•licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona. Quan 
aquesta compensació superi el 15% de les despeses directes elegibles, el beneficiari 
haurà de demanar la corresponent autorització prèvia a la Diputació de Barcelona.  

 
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un màxim 
del 80% del cost total de l’acció. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 
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- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment.  

 
16. Despeses subvencionables 
 

16.1. Despeses directes subvencionables 
 
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a 
l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estricament necessàries i que fan possible la 
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció. 
 
16.2. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i 
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents: 
 

• Despeses de gestoria 
• Lloguers 
• Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc. 
• Despeses de telefonia, internet, fax 
• Assegurances 
• Serveis de neteja, seguretat, etc. 

 
Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació: 
 

• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• Taxes municipals; escombraries, guals, etc. 
• Despeses de procediments judicials 
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 
• Compres de terrenys o edificis 
• Les obres de reparació simple 
• Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc. 

 
16.3 Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment 
 
Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits 
següents: 
 

• Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al 
mateix (tal com exigeix la base 19.II.2.2.iii), sense els quals aquest no es podria dur a 
terme, fins el 40% de l’import de la subvenció atorgada; i 

• Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels 
beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

100 
 

subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins el 30% de 
l’import de la subvenció atorgada. 

 
16.4 Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de 
contractació pública 
 
En relació amb la contractació de serveis externs o la subcontractació, el beneficiari haurà 
de tenir en compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per al contracte menor haurà de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció 
entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la 
sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha 
de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
16.5 Despeses indirectes 
 
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de 
l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 7 % de 
l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.  
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de 
l’execució de l’actuació subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no superi 
el límit de 50% de l’import de la subvenció atorgada. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en dos pagaments i prèvia la 
presentació dels justificants exigits a la Base 19, dins del termini establerts a continuació: 
 

• El primer pagament, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà de forma 
fraccionada una vegada la Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa 
de la subvenció atorgada. La primera fracció d’aquest avançament serà del 30% de 
l’import de la subvenció i es pagarà contra la recepció de l’esmentada acceptació. La 
segona fracció, també del 30% de l’import de la subvenció, es pagarà dins dels primer 
trimestre del 2017. 

 
• El segon pagament, del 40%, es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 

comprovada la justificació de l’activitat subvencionada, que s’haurà de presentar en 
un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini d’execució  i no més 
tard del 31 de març del 2018, es determinarà el pagament corresponent a l’excés 
justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció 
atorgada. Si la justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o 
superior al primer pagament, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats 
i no justificats. 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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L’avançament es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. Les 
entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de l’educació per al desenvolupament 
tenen una liquiditat limitada que no els permet prefinançar la totalitat de l’actuació.  
 
19. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, en un termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la finalització de cadascun dels terminis d’execució i no més tard del 31 de 
març de 2018.  
 
A més, el beneficiari presentarà trimestralment informes de seguiment sobre el grau 
d’execució de les activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es 
podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament. 
 
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que es podran 
trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament i revestirà la forma de: 
 

I. Per a les subvencions d’import fins als 20.000 EUR, Compte justificatiu simplificat, que 
contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2. del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

 S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 
atorgada. 

 

 Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que 
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà 
a la justificació de la subvenció.  

 

 S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 

 Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
II. Per a les subvencions d’import superior als 20.000 EUR, Compte justificatiu amb 

aportació de justificants, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS). 

 
La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 
1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat 

aprovat a l’efecte. 
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 

 
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les 
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició 
del document. 
 
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el 
punt 1 anterior. 
 

i. Les factures contindran les dades següents: 
 

▪ Número de factura. 
▪ Data d’expedició. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser 

l’entitat beneficiària o entitats beneficiaries en el cas que es presenti una 
agrupació. 

▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 
nacional aplicable a qui expedeix la factura. 

▪ Descripció de les operacions i els seus imports. 
 

Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 
s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
 
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de 
l’EURO, s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus 
de canvi empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests 
efectes, es justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de les 
transferències de cadascun dels pagaments als destinataris que hagin 
d’executar els diners a l’estranger.  
 
En cas d’impossibilitat d’acreditar el tipus de canvi a través de la 
documentació formalitzada, es tindrà en compte el tipus de canvi que 
estableix l’índex europeu INFOREURO http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. 
 

▪ Tipus impositius aplicats.  
▪ Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per 

separat. 
▪ Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
▪ Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada 

mitjançant xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el 
pagament efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o 
de les transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). El pagament en 
metàl·lic o en xec al portador serà excepcional i restrictiu i no podrà superar 
els imports establerts a la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

 
L’article 7 de l’esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d’un import 
igual o superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en 
qualitat d’empresari o professional.  
 
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes 
les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de bens 
o la prestació de serveis. 
 
S’entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a 
l’article 34. 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de 
capitals i del finançament del terrorisme: 
 
1. El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera; 
 
2. Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda; 

 

3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser 
utilitzats com a mitjà de pagament al portador. 

 

En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un 
rebut signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número 
de document d’identitat.  
 
Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment provada la 
justificació del pagament, aquest podrà sol·licitar la documentació 
complementària que consideri oportuna amb l’objectiu que el mateix consti 
justificat de manera correcta. 
 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” 
o provisionals. 
 

ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la 
informació següent: 

 
▪ Número, i en el seu cas, sèrie. 
▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació 

nacional aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o 
denominació social de qui l’expedeix. 

▪ Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
▪ Import total. 

 

iii. Documentació específica: 
 

▪ Recursos Humans: 
 
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les 
retribucions al personal al servei de l’entitat beneficiària, o entitats 
beneficiàries en el cas que es presenti una agrupació (incloses les quotes a la 
Seguretat Social o entitat equivalent en cada país), sempre que siguin 
proporcionals a la dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin 
vinculades a aquesta.  
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En aquest sentit, s’acompanyarà un  certificat del representant legal de 
l’entitat en què es facin constar les funcions dels llocs de treball imputats a la 
subvenció així com el temps de dedicació i funcions concretes 
desenvolupades en relació amb l’activitat subvencionada. En cas que 
aquestes despeses s’imputin al 100%, el beneficiari haurà de motivar 
específicament la dedicació total de l’empleat al projecte. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la 
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius 
de les altres retencions realitzades. 
 
▪ Viatges i estades: 
 
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les 
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom 
de les persones que han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista. 
 
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties 
màximes corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o 
dieta sencera que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves 
actualitzacions, per a les dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II 
del mateix text legal, per a les dietes generades en territori nacional. 
 
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui 
superior als barems establerts en el RD 46//2002, ho haurà de posar en 
coneixement del centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a 
fi que aquest pugui fer la valoració oportuna. 
 
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables 
seran els establerts en l’Ordre EHA/37702005, o altra que la substitueixi. 
 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de 
constar el motiu de la seva utilització. 
 
▪ Externalització de serveis: 
 
La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les 
limitacions establertes per l’article 29.7.d) de la LGS, interpretat de 
conformitat amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fan referència a 
la impossibilitat del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense 
personalitat jurídica quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones 
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vinculades amb el beneficiari (socis, familiars, assalariats, administradors, 
representants legals, etc.). En aquest cas, la Diputació de Barcelona podrà 
autoritzar excepcionalment la concertació dels serveis, si el beneficiari ho 
comunica prèviament, de manera raonada, i la contractació es fa de 
conformitat amb les condicions normals de mercat. A tal efecte, es presentarà 
un pressupost complert de l’activitat concertada i el seu preu total previst. A 
més el beneficiari haurà de justificar l’impossibilitat d’acudir a la contractació 
d’altres professionals o empreses disponibles en el mercat. 
 
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis 
supera l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim 
de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament, excepte que per les seves especials característiques no 
existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els proveeixin. En cas 
de no contractar-se l’oferta econòmicament més avantatjosa, s’haurà de 
justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la justificació de 
la subvenció.  
 
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el 
beneficiari haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà 
subvencionable quan el beneficiari no pugui repercutir-lo. 
 

3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la 
procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 

 
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació i que es compleixi 
amb les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l’elegibilitat de les 
despeses. 

 

20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
21. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
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Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 

presents bases. 
 
Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin 
concedir-se, no podran superar la meitat del termini inicial. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’actuació a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

24. Compatibilitat entre convocatòries 
 
Les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393 
seran compatibles entre sí. Tanmateix, les entitats només podran presentar una sol·licitud a 
cada convocatòria. Aquesta limitació s’entén a les entitats que estiguin vinculades entre sí, 
el que inclou també a les entitats que es presentin a les convocatòries 
201620165120008373 i 201620165120008383 en forma d’agrupacions sense personalitat 
jurídica. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 
 

Segon.- APROVAR els extractes de les presents convocatòries, als efectes del que 
disposa l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 
15.12.2015), el text íntegre de les quals és el següent: 
 
1.- CONVOCATÒRIA 201620165120008373 
 
“Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201620165120008373), de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea 
de Presidència. 
 
BDNS (Identif.): 
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 
 

 Organitzacions no governamentals de desenvolupament, amb seu social o delegació 
permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona; 

 

 Entitats sense ànim de lucre, incloses les fundacions i associacions empresarials i 
sindicals, que tinguin com a un dels seus eixos de treball la cooperació al 
desenvolupament, incloent-hi la promoció de la pau i la defensa i el foment dels drets 
humans, amb seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la 
demarcació de Barcelona; o 

 

 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus 
eixos de treball la cooperació al desenvolupament, incloent-hi la promoció de la pau i la 
defensa i el foment dels drets humans, amb seu social o delegació permanent a 
qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
2. De conformitat amb l’establert a l’article 11.2 de la LGS, podran accedir a la condició de 
beneficiaris les agrupacions, sense personalitat jurídica, d’entitats que compleixin algun dels 
requisits establerts en el punt 1 anterior. En aquest supòsit, a la sol·licitud s’inclouran els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació així com l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, segons el model normalitzat número 13 de la 
base 5. A més, anomenaran un representant de l’agrupació enfront la Diputació de 
Barcelona. Els membres de l’agrupació seran considerats també beneficiaris. 
 
Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en el 
punt 1 anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades, els ens locals de 
la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals dels territoris on es porti a terme 
l’acció i les entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball la 
cooperació al desenvolupament del municipi o territori de desenvolupament del projecte. 
Aquestes entitats executaran el projecte subvencionat en les mateixes condicions que els 
beneficiaris del punt 1. 
 
Segon. Objecte. 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment 
aplicables a les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, destinades a finançar projectes de cooperació al 
desenvolupament que s’inscriguin en els següents objectius, àmbits temàtics i àmbits 
territorials. 
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a) Objectius: 
 

 Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de 
competència  

 Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial 

 Promoure els processos de participació ciutadana i  d’incidència i transformació política i 
social a nivell local i territorial. 
 
b) Àmbits temàtics: 
 

 Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment institucional 

 Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i intermedis: 
aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció a les persones, 
turisme, cultura, etc. 

 Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets dels 
pobles i als col·lectius més vulnerables com les dones, els infants, al col·lectiu LGBT, els 
migrants i a les persones amb discapacitat 

 Gestió de fluxos migratoris i desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i 
territorial. 

 Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial. 
 
c) [....] 
 
d) Àmbits territorials: 
 

 Països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament establerts pel Comitè d’Ajut al 
Desenvolupament de l’OCDE 
 
Aquesta convocatòria exclou actuacions d’ajut humanitari. 
  
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR. 
 
L'import individualitzat de les subvencions no superarà els 60.000 EUR i el percentatge de 
les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del cost total dels 
projectes subvencionats. 
  
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà en el termini de 40 dies 
naturals.” 
 
2.- CONVOCATÒRIA 201620165120008383 
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“Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per donar suport a accions de promoció dels 
drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383), de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció 
de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència. 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin alguna de les 
següents condicions: 
 
• Organitzacions no governamentals de desenvolupament i drets humans; 
 
• Entitats sense ànim de lucre que tinguin com a un dels seus eixos de treball la 

promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i solidari a escala 
internacional; o 

 
• Universitats o centres de recerca que hi estiguin adscrits que tinguin com a un dels 

seus eixos de treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i 
solidari a escala internacional. 

 
2. De conformitat amb l’establert a l’article 11.2 de la LGS, podran accedir a la condició de 
beneficiaris les agrupacions, sense personalitat jurídica, d’entitats que compleixin algun dels 
requisits establerts en el punt 1 anterior. En aquest supòsit, a la sol•licitud s’inclouran els 
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació així com l’import de la 
subvenció a executar per cadascun d’ells, segons el model normalitzat número 13 de la 
base 5. A més, anomenaran un representant de l’agrupació enfront la Diputació de 
Barcelona. Els membres de l’agrupació seran considerats també beneficiaris. 
 
Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en el 
punt 1 anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades, els ens locals de 
la demarcació de Barcelona i els ens locals i regionals dels territoris on es porti a terme 
l’acció. Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà 
obligat que constin com a part de l’agrupació.   
 
A aquestes entitats se’ls aplicaran les mateixes condicions d’execució de les actuacions 
subvencionades que als beneficiaris del punt 1. 
 
Segon. Objecte. 
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1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment 
aplicables a les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, destinades a finançar accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional i de foment d’un ordre internacional més equitatiu i solidari 
que s’inscriguin en els següents objectius, àmbits temàtics i àmbits territorials. 
 
a) Objectius 
 

 Donar suport a organitzacions i campanyes internacionals de promoció i defensa dels 
drets humans i les llibertats fonamentals  en l’àmbit internacional i a favor de la construcció 
d’un ordre global més equitatiu i solidari 

 Donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats 
fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són 
objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al desenvolupament 
(Codi convocatòria 201620165120008373). 
 
b) Àmbits temàtics: 
 

 Tots els drets humans internacionalment reconeguts, amb especial atenció als drets 
dels pobles, i als col·lectius més vulnerables com les dones, els infants, al col·lectiu 
LGBT, els migrants i a les persones amb discapacitat. 

 Democràcia i estat de dret 

 Exercici efectiu de la llibertat d’expressió 

 Llengües minoritàries i minoritzades 

 Llibertat de culte 

 Combat del racisme i la xenofòbia 

 Responsabilitat social de les empreses transnacionals 

 Treball infantil 

 Justícia internacional 

 Control d’armes 

 Combat de la corrupció i dels paradisos fiscals 

 Governança global i arquitectura institucional internacional 

 Medi ambient i canvi climàtic 

 Tràfic de persones i crim organitzat 
 
c) [...] 
d) Àmbits territorials 
 

 Països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són objecte de la 
Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
convocatòria 201620165120008373). 

 Accions d’abast continental o internacional 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR. 
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L'import individualitzat de les subvencions no superarà els 60.000 EUR i el percentatge de 
les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del cost total dels 
projectes subvencionats. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà en el termini de 40 dies 
naturals.” 
 
3.- CONVOCATÒRIA 201620165120008393 
 
”Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per donar suport a accions d’educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201620165120008393), de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea 
de Presidència.   
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 
 

 Entitats, sense ànim de lucre, que tinguin com a un dels seus eixos de treball l’educació 
per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu social o delegació 
permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona; 

 

 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus 
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu 
social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona. 

 
Segon. Objecte. 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment 
aplicables a les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, destinades a finançar  projectes que s’inscriguin en els 
següents objectius, àmbits temàtics i àmbits territorials. 
 
a) Objectius: 
 

 La conscienciació de la ciutadania en els àmbits assenyalats 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

113 
 

 La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors relacionats amb els àmbits 
assenyalats 

 La generació de coneixement (recerca) en els àmbits assenyalats   

 La mobilització i  participació ciutadana per promoure canvis en relació amb els àmbits 
assenyalats. 

 
b) Àmbits temàtics: 
 

 Desenvolupament humà sostenible 

 Pau i conflictes internacionals 

 Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets dels 
pobles i als col·lectius més vulnerables com les dones, els infants, al col·lectiu LGBT, 
els migrants i a les persones amb discapacitat 

 Població refugiada i desplaçaments forçats: causes, conseqüències i drets de les 
persones refugiades. 

 Gènere, apoderament de les dones  i desenvolupament 

 Vincles entre el consum responsable, la sostenibilitat i la defensa dels drets humans a 
escala internacional. 

 Desigualtats i interdependències Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de 
canvi 

 Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 

 La cooperació descentralitzada pública al desenvolupament 

 L’agenda global per al desenvolupament sostenible 

 Els processos d’urbanització a escala internacional: conseqüències i reptes en termes 
de desigualtats i sostenibilitat.  

 Coherència de polítiques per al desenvolupament. 
 

Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de DOS-CENTS MIL (200.000) EUR. 
 
L'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 8.000 EUR i els 30.000 EUR i el 
percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80 % del 
cost total dels projectes subvencionats.  
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà en el termini de 30 dies 
naturals.” 

 
Tercer.- APROVAR els textos de les convocatòries, que incorporen les bases 
específiques, i els seus extractes en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 
al 6, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 
2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
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Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- RETENIR un crèdit per a la convocatòria 201620165120008373 per un import 
màxim de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR, amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 

• QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL (425.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2016 de la corporació; i 

 
• QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL (425.000) EUR amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/11200-924*-489* del pressupost de despeses de l’exercici 
2017 de la Corporació; 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330. 
 
Cinquè.- RETENIR un crèdit  per a la convocatòria 201620165120008383 per un 
import màxim de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR, amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 
 

• DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la 
corporació; i 

 
• DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200-924*-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la 
Corporació; 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/11200-92400-49000 i 
G/11200-92400-45330. 
 
Sisè.- RETENIR un crèdit  per a la convocatòria 201620165120008393 per un import 
màxim de DOS-CENTS MIL (200.000) EUR, amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
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• CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11200-92400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la 
corporació; i 

 
• VUITANTA MIL (80.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/11200-924*-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la 
Corporació; 

 
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330. 
 
Setè.- PUBLICAR els extractes de la presents convocatòries al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per activitats i 
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 
129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança), estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma 
ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de 
la LGS. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa 
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar 
el teixit social, a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i 
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona. 
 
Vist que l’article 12.1 en concordança amb l’article 13 de l’Ordenança estableix que per 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s’hauran d’aprovar les corresponents Bases reguladores, conjuntament o prèvia a la 
convocatòria. 
 
Les presents Bases reguladores s’ajusten a allò previst a l’article 17.3 de la LGS, així 
com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança General de Subvencions. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

116 
 

 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, i 124.2 del 
ROAS, procedeix publicar el contingut d’aquestes Bases reguladores en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, i s’ha d’inserir una 
referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment està establerta als 
articles 91, 92, 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 36.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
L’article 23.2.a) de la LGS estableix la possibilitat d’incloure unes bases específiques 
en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b), 
sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb concurrència, 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria (número 201620165120008363), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de 
caràcter singular per a l’exercici 2016, el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PER ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 
D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL DE CARÀCTER SINGULAR  
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
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Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança general de subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona Àrea de Presidència que impulsa el Gabinet de la Presidència i 
gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, destinades a finançar 
projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 
Activitats relacionades amb congressos, festivals, commemoracions o esdeveniments de 
caràcter singular i/o transversal no inclosos a la Xarxa de Governs Locals ni a cap altra de 
les convocatòries d’altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
3. Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social adreçades a potenciar la cohesió i la 
convivència de la societat civil, i al suport i assistència de les activitats dels municipis  de la 
demarcació de Barcelona. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins el període comprès entre l’1 de gener 
de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense 
ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona que hagin de realitzar 
l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 

 
Els beneficiaris/àries no hauran d’estar afectats per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(en endavant LGS) 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 

sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 

6. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
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1. Ajuntaments 

 
1) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, 

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

amb el model normalitzat. 
3) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb 
el model normalitzat. 

4) Certificat del Secretari de l’ajuntament que acrediti: 
- La personalitat i representació del legal representant de l’entitat. 
- La declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder 

obtenir la condició de beneficiari/ària. 
- La declaració de compromís de compliment de les condicions imposades 

per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració responsable conforme l’activitat objecte de subvenció no implica 

contacte habitual amb menors. 
6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 

establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de 
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.(només en el cas de 
subvencions que financen activitats que poden implicar el contacte habitual 
amb menors d’edat). 

7) En casos justificats, sol·licitud de bestreta fins a un màxim del 25 % de l’import 
de la subvenció 

 
2. Persones jurídiques 

 
1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de 

l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord 
amb el model normalitzat. 

7) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, 
d’acord amb el model normalitzat. 

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

9) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de 
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.(només en el cas 
de subvencions que financen activitats que poden implicar el contacte 
habitual amb menors d’edat). 

10) Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. ( només en el cas que es sol·liciti una subvenció per 
import superior als 10.000 €) 
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11) En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. 

12) Document de l’Ajuntament, on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès 
de la celebració de l’esdeveniment pel municipi. S’acreditarà mitjançant 
declaració de l’alcalde/essa o, en cas que l’activitat englobi diferents 
municipis, s’acreditarà mitjançant la declaració dels diferents alcaldes/esses 
on es realitzi l’activitat.  

13) Declaració responsable conforme l’activitat objecte de subvenció no implica 
contacte habitual amb menors. 

14) En casos justificats, sol·licitud de bestreta fins a un màxim del 25 % de 
l’import de la subvenció. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
i finalitzarà el 30 de setembre de 2016 inclòs. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 6 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària o ajuntament, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb 
la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la puntuació indicada: 
 

a) Grau d’implantació en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts: 
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 Baix grau d’implantació (activitat amb cinc o menys anys d’existència) 1,5 punts 

 Alt grau d’implantació (activitat amb més de cinc anys d’existència) 3 punts 
 

b) Grau de singularitat de l’activitat: 
 

Activitats o esdeveniments singulars de rellevància social i interès públic o bé que es 
celebrin en el marc d’esdeveniments declarats expressament d’interès públic per 
l’administració competent. Fins a 10 punts: 

 
1. Promoció per esdeveniments singulars d’àmbit local: 2 punts  
2. Promoció per esdeveniments singulars d’àmbit supramunicipal: 2 punts  
3. Promoció de la ciutat per esdeveniments singulars d’àmbit internacional: 3 punts 

(candidatures, campionats, fires, premis...) 
4. Declaració expressa que és d’interès per l’administració competent (autonòmica, 

estatal o altra administració o organisme d’àmbit internacional, no local): 3 punts 
 

c) Segons el tram de població, d’acord amb les dades de població de l’any 2015 de 
l’Idescat, quan el beneficiari sigui un ajuntament, la puntuació serà la següent: (fins a 
3 punts) 

 
Població fins a 20.000 habitants 3 punts 
Població de 20.001 a 50.000 habitants 2 punts 
Població de 50.001 a 100.000 habitants 1,5 punts 

 
d) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les 

dades de població de l’any 2015 de l’Idescat, quan el beneficiari no sigui ajuntament, 
la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts) 

 
 

Municipis fins a 20.000 habitants 3 punts 
Municipis de 20.001 a 50.000 habitants 2 punts 
Municipis de 50.001 a 100.000 habitants 1,5 punts 

 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat. 
 
El crèdit previst serà de 300.000 € i es dividirà en els programes i pels imports següents: 
 
- G/10500/23100/48904 per a persones jurídiques sense ànim de lucre per un import de 
150.000 €. 
 
- G/10500/94210/46200 per a ajuntaments de la demarcació de Barcelona per un import de 
150.000 €. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat en les mateixes. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
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L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 10. 
 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació de cada programa pel 
sumatori de punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins a 
esgotar les consignacions pressupostàries per a cada programa fixades en la base anterior.  
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Gabinet de la Presidència.  
 
La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor per 
un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents 
persones: 
 

 La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i relacions amb la ciutat de Barcelona. 

 El director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona 

 Un/a tècnic/a designat per a la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la 
matèria o la naturalesa de la subvenció.  

 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a 
secretari/ària de l’òrgan. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o 
no esgotar el crèdit total previst. 
 
14. Termini de resolució i de notificació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 

16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 
seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat  als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
1. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la 
normativa vigent. 

2. Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la subvenció que s’atorgui i puguin posar en risc 
l’interès públic. 

3. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.  
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17. Despeses subvencionables 
 
Les despeses subvencionables han de reunir els següents requisits generals:  
 

a) Han de ser despeses imprescindibles i estrictament necessàries i respondre a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada.  

 
b) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització 

de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció, 
sempre que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la despesa que imputa per 
aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del temps dedicat i el cost que 
suposa.  

 
c) El seu cost no pot ser superior al valor mercat.  

 
d) Seran subvencionables les despeses de les activitat que s’executin dins l’any en curs 

 
e) Han d’estar efectivament pagades pel beneficiari/ària. Excepcionalment, els ajuntaments 

podran presentar obligacions reconegudes i no pagades. 

 
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir 
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.  
 

- Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte 
menor, el beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents 
proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament. Aquesta informació haurà 
de constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.  

 
Despeses indirectes: 
 
En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per despeses o costos 
indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i per la resta 
d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària.  

 
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les 
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes 
despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses 
directes que s’imputin a la subvenció. 
 
En tot cas, les despeses indirectes imputades a la subvenció hauran de ser 
proporcionals a l’activitat subvencionada, entenent per aquesta la part de l’activitat que 
està finançada per la subvenció de la Diputació.  

 
18. Subcontractació 
 
No s’admetrà la subcontractació. 
 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació 
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 
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De forma excepcional i prèvia petició del beneficiari, es podrà fraccionar el pagament, amb 
un avançament com a màxim del 25 % de l’import de la subvenció atorgada quan 
l’especificitat de l’activitat així ho requereixi de forma justificada. Aquesta modalitat de 
pagament haurà de ser aprovada motivadament per l’òrgan concedent. 
 
20. Termini, forma i lloc de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 30 d’abril de l’any 
posterior al de la concessió. 
 
Cas que el beneficiari sigui una persona jurídica: 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar al web de la Diputació de Barcelona http:// 
www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma de: 
 
- Per subvencions d’import superior a 20.000 €, compte justificatiu amb aportació de 
justificants de la despesa, que contindrà: 

 

 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 

 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS.  

 
- Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 
les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

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

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

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

 
1) S’haurà de justificar una despesa com a mínim de l’import de la subvenció. 
 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el 
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia 
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. Si el cost total de l’activitat resulta 

inferior al pressupost previst, es podrà corregir la desviació, en el moment de 
procedir a la justificació i l’abonament de la subvenció, en el mateix percentatge. 

  
3) S’haurà de relacionar detalladament tota la despesa de l’activitat desglossada per 

matèries. 
 
Cas que el beneficiari sigui una entitat local: 
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Certificació del secretari/interventor acreditativa de les obligacions reconegudes en el 
desenvolupament de l’activitat i memòria de l’activitat, així com d’altres ingressos rebuts pel 
seu finançament. 
 
Lloc de presentació: 
 
Les justificacions s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la 
Diputació de Barcelona. 
 
21. Deficiències en la justificació 
 
1.Deficiències en la justificació  
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades, i 
disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per subsanar-les, a 
comptar de l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.Manca de justificació: 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
 
22. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la 
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 
 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa 
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 
 
29. Infraccions i sancions 
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En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General 
per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació 
concordant, això com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.” 
 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de data ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoquen subvencions per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de 
caràcter singular que impulsa el Gabinet de la Presidència i gestiona la Direcció de Serveis 
de Suport a la Coordinació General. 
 
BDNS: 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a hhttp://www.diba.cat/. 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments  de 
la demarcació de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament. 
 
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 5 i 6. 
 
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que tinguin per objecte activitats la despesa de les 
quals no estigui inclosa en cap dels programes amb crèdit previst per al seu atorgament. 
 
Segon. Objecte 
 
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
activitats relacionades amb congressos, festivals, commemoracions o esdeveniments de 
caràcter singular i/o transversal no inclosos a la Xarxa de Governs Locals ni a cap altra de 
les convocatòries d’altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. Bases reguladores 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

128 
 

 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia 
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat. 
 
El crèdit previst serà de 300.000 € i es dividirà en els programes i pels imports següents: 
 
- G/10500/23100/48904 per a persones jurídiques sense ànim de lucre per un import de 
150.000 €. 
 
- G/10500/94210/46200 per a ajuntaments de la demarcació de Barcelona per un import 
de 150.000 €. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat en les mateixes. 
 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del nombre de punts obtinguts en 
relació amb el nombre total de sol·licituds admeses per cada programa. Si encara resta 
consignació, es realitzarà una segona operació fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries per a cada programa fixades.  
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
i finalitzarà el 30 de setembre de 2016 inclòs. 

 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de 
gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i 
assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.” 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
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desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 300.000 € (tres-cents mil euros) dels quals, la quantitat destinada per a persones 
jurídiques sense ànim de lucre serà de 150.000 € que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10500/23100/48904 del pressupost de despeses per al 2016, i  la 
quantitat destinada per a ajuntaments de la demarcació de Barcelona serà de 
150.000€ que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/94210/46200 del 
pressupost de despeses per al 2016. Aquesta despesa estarà condicionada a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Recordem que aquest era un compromís 
que deriva de diverses demandes dels diferents Grups i de la coincidència amb el 
criteri de fer una convocatòria pública i de concurrència competitiva per a aquelles 
entitats que vulguin disposar del suport de la Diputació en esdeveniments concrets, 
com són commemoracions (cinquantenaris, centenaris, etc.).  
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
“Programa complementari d’escolarització en primera infància” i la concessió 
dels ajuts corresponents a la fase primera.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, 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 també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el 
marc general i el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla de referència. 

 
2. L'esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials 

del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments 
principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes complementaris, 
essent aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per tal 
d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit territorial de la Diputació 
i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions 
conjunturals i d'urgència. 

 
3. L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de 

promoure els drets i les oportunitats dels infants. Les escoles de primera infància 
suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en 
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un context social fora de la seva família i ofereix espais de desenvolupament 
personal, social, cognitiu i emocional en plenes garanties en una etapa primerenca 
determinant per la trajectòria vital futura. Al mateix temps, les polítiques 
d’escolarització en primera infància han esdevingut un recurs bàsic, sovint principal, 
de les més àmplies polítiques d’atenció a les famílies. L’escolarització permet 
millorar les condicions per conciliar la vida laboral i familiar i multipliquen les 
oportunitats de creixement econòmic i d’inclusió i progrés social per als seus 
membres. La política d’escola bressol ofereix unes dades de servei públic molt 
significatives. A la demarcació, sense comptar-hi Barcelona ciutat i amb dades del 
darrer curs finalitzat, l’escola bressol ha atès les primeres necessitats educatives de 
24.587,51 alumnes matriculats equivalents durant el curs 2014/15 mitjançant una 
xarxa de 407 escoles bressol municipals repartides en 238 ens locals. 

 
4. A les acaballes del curs 2015-2016, i amb prop d’una dècada de trajectòria en 

polítiques públiques d’escola bressol, alguns factors de context impulsen la revisió i 
ajustament del model d’intervenció pública, que s’ha vingut definint per tenir vocació 
d’universalitat progressiva, oferir serveis no obligatoris i de copagament i prestar-se 
en proximitat, amb la gestió delegada als ens locals i ajustada a les necessitats 
específiques de cada indret. Aquests factors de canvi es refereixen fonamentalment 
a l’impacte de la crisi econòmica i a les tendències demogràfiques de present i futur. 

 
5. L’impacte de la crisi econòmica ha empitjorat la capacitat adquisitiva de les famílies 

i, en funció d’aquesta, la capacitat de contribuir de forma efectiva al finançament del 
cost dels serveis amb recurs al copagament. 

 
6. La davallada de la taxa de natalitat presenta nous reptes en el dimensionament de 

grups i capacitats instal·lades en els centres així com en les dinàmiques de 
matriculació i escolarització en diferents àmbits territorials i geogràfics. 

 
7. Ambdós aspectes de forma combinada impulsen la revisió dels sistemes actuals de 

planificació, finançament i gestió de l’escola bressol fent èmfasi en la millora de les 
condicions d’accessibilitat: per una banda, mitigant en la mesura del possible les 
diferències entre la capacitat adquisitiva de les famílies i el cost d’accés i, connectat 
amb l’anterior, cercant col·lectius fins ara absents en la demanda expressa 
d’aquests serveis per assolir uns serveis públic amb més valor afegit i de major 
equitat. 

 
8. El recolzament de la Diputació de Barcelona a l’impuls i sosteniment de les 

polítiques d’escola bressol compta també amb una trajectòria consolidada i ha 
implicat la generació de recursos tècnics i econòmics destinats al funcionament dels 
centres i a la suficiència alimentària. Per aquest nou mandat, i com a primera passa 
en una integració progressiva de totes les línies d’ajut i finançament en un 
instrument únic, la Diputació replanteja el programa de suficiència alimentària i 
n’incrementa la dotació per emmarcar-lo dins un concepte més ampli, 
d’escolarització, que fa referència al conjunt de prestacions que contribueixen a 
garantir l’accés efectiu a serveis d’educació infantil de primer cicle, inclosa 
l’escolaritat, el menjador i l’acollida. Amb aquest canvi d’escala es pretén reconèixer 
i fomentar, l’esforç municipal en termes d’equitat i millora de les condicions 
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d’accessibilitat a l’escola bressol en dues direccions: igualtat d’oportunitats en 
recursos educatius i igualtat d’oportunitats en les condicions d’educabilitat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d’abril de 2016, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016, 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes 
complementaris. 

 
2. L’apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la presidència de la Diputació 

de Barcelona la competència per elevar a la Junta de Govern la creació de 
programes complementaris. 

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

 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Programa complementari d’escolarització en primera infància 
per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
Segon.- APROVAR el règim del Programa complementari d’escolarització en primera 
infància per al curs 2015-2016, el text del qual és el següent: 
 

“Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016 
 
Article 1. Objecte i finalitat 
 
1. L’objecte del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 

2015-2016 és prestar cooperació i assistència als governs locals en matèria 
d’escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l’accés a centres i 
serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil sota els principis d’igualtat 
d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera. 

 
2. El terme escolarització fa referència al conjunt de prestacions que permeten garantir 

l’accés efectiu a centres d’educació infantil de primer cicle, inclosa l’escolaritat, el 
menjador i altres serveis complementaris. 

 
3. L’objecte del present Programa complementari es durà a terme mitjançant l'atorgament 

de recursos econòmics consistents en fons de prestació i s’emmarca en l’àmbit de 
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social, previst a la clàusula 10 del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
Article 2. Ens destinataris 

 
1. Tenen consideració d’ens destinataris els municipis que figurin com a titulars de llars 

d’infants o escoles bressol al Registre de Centres Docents que gestiona la Direcció 
General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament en els termes establerts pel 
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i 
els requisits dels centres. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=404093&language=ca_ES
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2. També tenen la consideració d’ens destinataris les Entitats Municipals Descentralitzades 

de Sant Miquel de Balenyà i de Valldoreix, en tant que tenen delegada la gestió de les 
escoles bressol municipals. 

 
3. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del present 

Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació 
d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta corporació. 

 
Article 3. Despesa elegible 

 
1. Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en aquest règim 

les despeses de personal i les despeses corrents derivades del funcionament de centres 
i serveis educatius de primer cicle d'educació infantil corresponents als capítols següents 
dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a 
l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals: 

 
a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal 

municipal de gestió i administració educativa del primer cicle d’educació infantil. 
b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses 

derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d’escolaritat, de 
menjador i d’altres complementaris. 

c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del 
centre, incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l’accessibilitat dels 
infants. 

 
2. No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es 

recullen en aquest règim, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni 
les de qualsevol naturalesa econòmica vinculades al transport escolar o el desplaçament 
d’alumnat. 

 
3. Totes les despeses elegibles han de correspondre al curs escolar 2015-2016. 
 
Article 4. Compatibilitat dels ajuts 

 
Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles amb 
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats 
sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l'actuació i no s'estiguin 
finançant les mateixes despeses. 
 
Article 5. Centre gestor 

 
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable és la gerència de Serveis 

d’Educació de la Diputació de Barcelona. Correspon al centre gestor responsable fer la 
proposta tècnica de concessió en les seves diferents fases, el seguiment de l'execució 
de les actuacions i la tramitació de les justificacions de despesa. 

 
2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 

documentació de l'actuació que és objecte de finançament per tal de fer una supervisió 
del seu desenvolupament. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

133 
 

Article 6. Quantia màxima dels ajuts 

 
1. El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de tres 

milions d’euros (3.000.000 EUR) del pressupost de despeses de la corporació. 
 
2. Tanmateix, i als efectes de garantir la cobertura adequada dels costos derivats del 

funcionament de les llars d'infants municipals, es preveu la possibilitat d'incrementar la 
dotació prevista amb imports addicionals que puguin incorporar-se a l’aplicació 
pressupostària corresponent en un moment posterior a l’aprovació del present programa, 
d’acord amb els mecanismes legalment previstos a l’efecte. 

 
3. L'aplicació d'aquesta quantitat addicional, que queda condicionada a l’efectiva 

disponibilitat de crèdit, s’afegiria eventualment a l’import previst a l’article 7.3.a d’aquest 
règim (característiques de les places ocupades al curs 2015-2016). 

 
Article 7. Metodologia i criteris de concessió dels ajuts 

 
1.  La concessió dels ajuts es realitza en dues fases: 
 

a. Fase primera, que coincideix amb la concessió de set-cents cinquanta mil euros 
(750.000 EUR), 25 per cent del pressupost del programa. 

 
b. Fase segona, que coincideix amb la concessió de dos milions dos-cents cinquanta 

mil euros (2.250.000 EUR), 75 per cent del pressupost del programa, entre els ens 
destinataris que presentin l’acceptació i manifestin la voluntat d’acollir-se als ajuts 
previstos en el marc de la segona fase d’aquest programa. 

 
2. Els recursos destinats a la fase primera d’aquest Programa complementari es 

concedeixen pels següents criteris: 
 

a. Una quantitat total de tres-cents seixanta mil euros (360.000 EUR) per presència de 
centres d’escolarització en primera infància. Aquesta condició es reuneix quan l’ens 
destinatari disposa de la titularitat d’un mínim d’una llar d’infants o escola bressol inscrita 
al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament, o bé té delegada la gestió de 
l’escola. Els ens destinataris que compleixen aquesta condició són 238. 
 
S’ha realitzat la següent assignació: 
 
360.000 EUR / 238 ens destinataris = 1.512,60 EUR/ens 
 
b. Una quantitat total de tres-cents noranta mil (390.000 EUR) en funció de la relació que 
s’estableix entre el volum de serveis d’escolarització i la grandària del pressupost. 
Aquesta relació es determina calculant, per cada ens destinatari, el quocient entre el 
nombre potenciat d’alumnat equivalent (PAE) del curs 2014-2015 i l’import total de 
liquidació del pressupost consolidat de despeses de l’ens (ILP) per a l’exercici 2014, 
d’acord amb la següent expressió. 
 

14

6

1514 10*

ILP

PAE 
 

 
En funció del valor d’aquesta relació, s’ha classificat cada ens destinatari dins d’un dels 
trams previstos a continuació. 
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Tram Interval de Relació Import per PAE14-15 

A Per sobre de 27,04  75,70 EUR  

B Per sota 27,03 i per sobre de 18,03 54,95 EUR  

C Per sota 18,02 i per sobre de 09,02 19,90 EUR 

D Per sota 09,01 11,36 EUR 

 
L’assignació individualitzada es correspon amb la multiplicació del nombre d’alumnat 
equivalent 2014-2015 de cada ens per l’import per alumne equivalent (segons el punt 3.a 
següent) que correspongui al tram on estigui classificat. 
 
Les dades d’alumnat equivalent 2014-2015 s’obtenen a partir de la informació acreditada 
pels ens destinataris a la gerència de Serveis d’Educació de la Diputació en el marc del 
Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2014-2015. 
 
Les dades d’import total de liquidació del pressupost consolidat s’obtenen a partir de la 
base de dades de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Quan no es disposa d’aquestes 
dades per a un ens destinatari en particular, aquest es classifica dins el tram D. 

 
3. Els recursos destinats a la fase segona d’aquest Programa complementari s’assignen 

pels següents criteris: 
 

a. Una quantitat total de dos milions d’euros (2.000.000 EUR) en funció de les 
característiques de les places ocupades al curs 2015-2016. L’assignació per ens 
destinatari s’establirà sumant, per cada ens destinatari, el nombre d’alumnat equivalent, 
d’alumnat amb necessitats educatives especials i d’alumnat de menor capacitat 
econòmica, podent un mateix alumne obtenir punts de més d’un d’aquests conceptes, de 
conformitat amb el següent barem: 
 

Concepte Punts 

Per cada alumne equivalent 1 

Per cada alumne amb necessitats educatives especials 1 

Per cada alumne de menor capacitat econòmica 0,5 

 
L’assignació individualitzada es farà de forma proporcional als punts totals obtinguts per 
cada ens destinatari. 
 
El nombre d’alumnes equivalents es refereix al nombre que s’obté amb el càlcul ponderat 
d’alumnes escolaritzats a temps complet, aquells qui reben atenció educativa com a 
mínim 5 hores al dia i 5 dies a la setmana, i d’alumnes escolaritzats a temps parcial, la 
resta, d’acord amb les instruccions que es faciliten al formulari d’acceptació P3-003-16. 
 
La condició d’alumne amb necessitats educatives especials es refereix a l’alumnat que 
disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes equivalents. 
 
La condició d’alumne de menor capacitat econòmica es refereix a l’alumnat sobre el que 
s’hagin acreditat, durant els procés de matriculació, ingressos familiars inferiors als que 
figuren a continuació: 
 

Membres del 
nucli familiar 

IRSC Llindar (ingressos familiars menors o 
iguals a) 

2 2,00 15.936 EUR/any 
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3 2,50 19.920 EUR/any 

4 3,00 23.904 EUR/any 

5 3,50 27.888 EUR/any 

6 4,00 31.872 EUR/any 

7 4,50 35.856 EUR/any 

7 o més 5,00 39.840 EUR/any 

 
L’import llindar de la taula anterior es determina en funció de la grandària del nucli 
familiar i aplicant un factor de multiplicació al valor anual de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya per a l’exercici 2015 que és de 7.968 euros. 
 
b. Una quantitat total de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 EUR) per existència de 
polítiques actives d’accés a l’escolarització en primera infància. Aquesta condició es 
reuneix quan l’ens destinatari acredita i documenta l’existència de normativa vigent al 
curs 2015-2016 que afavoreix l’accés a l’escolarització en funció de la renda de les 
famílies amb, com a mínim, la incorporació d’un dels següents aspectes: 
 
- Bonificacions, exempcions o sistemes de regulació de preus públics en funció de la 

renda de les famílies. 
- Beques o ajuts individuals d’escolarització, de menjador o d’altres serveis 

complementaris diferents del desplaçament i el transport. 
 
L’assignació es realitza per ens destinatari i per un import únic de mil cinc-cents euros 
(1.500 EUR). Si el nombre d’ens que acredita l’existència de polítiques actives d’accés a 
l’escolarització fa superar la quantitat total assignada al punt anterior, l’import únic per 
ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens acreditants fins 
esgotar la quantitat total assignada. Pel cas contrari, si el nombre d’ens que acredita 
l’existència de polítiques actives d’accés a l’escolarització no fa esgotar la quantitat total 
assignada, el romanent resultant s’incorporarà a la quantitat total prevista per al criteri 
3.a (característiques de les places ocupades al curs 2015-2016). 

 
4. La quantitat total assignada a la fase segona pot veure’s incrementada per quantitats 

provinents de renúncies o acceptacions parcials de la fase primera, així com per 
posteriors ampliacions del crèdit disponible inicialment. En aquest cas, les quantitats 
romanents s’incorporaran a la quantitat total prevista per al criteri 3.a, característiques de 
les places ocupades al curs 2015-2016. 

 
Article 8. Procediment de concessió 

 
Els ajuts del present Programa s’atorguen pel procediment de concessió directa, al ser 
recursos econòmics consistents en fons de prestació, d’acord amb l’establert en l’article 
16.3.b del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
Article 9. Concessió de la fase primera 

 
Amb l’aprovació del present Programa, s’aprova la concessió dels ajuts corresponents a la 
fase primera. 
 
Article 10. Acceptació de la fase primera 

 
1. Els ens destinataris han de manifestar expressament l’acceptació de la concessió dels 

ajuts corresponents a la fase primera, com a màxim fins al 29 de juliol de 2016, a través 
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de la presentació del model d’acceptació P3-003-16, disponible a la Seu Electrònica de 
la Diputació. 

 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions” de la Seu Electrònica corporativa, a l’espai corresponent del “Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 
3. Poden signar i presentar l’acceptació els usuaris que ocupen el càrrec de secretari dels 

ens destinataris així com funcionaris públics habilitats en l’exercici de les seves funcions i 
exerceixin per delegació o substitució dels primers, amb acreditació d’aquesta 
circumstància. 

 
4. En el tràmit d’acceptació, l’ens destinatari: 
 

a. Indicarà l’acceptació, total o parcial, dels ajuts concedits en el marc de la fase primera 
d’aquest Programa complementari. 

 
b. Expressarà la voluntat, positiva o negativa, d’acollir-se als ajuts previstos en el marc 

de la fase segona d’aquest Programa complementari. Per poder acollir-se a la fase 
segona, és condició indispensable haver acceptat la totalitat de l’ajut concedit en el 
marc de la fase primera del Programa. 

 
c. Informarà, documentarà i acreditarà tots els aspectes necessaris per procedir al càlcul 

individualitzat dels ajuts. 
 
5. L'acte d'acceptació implica la conformitat amb tots els termes d'aquest règim i les 

condicions d’execució dels ajuts. 
 
6. Transcorregut el termini d’acceptació, si aquesta no s’ha presentat o s’ha presentat amb 

defectes subsanables, la gerència de Serveis d’Educació requerirà la presentació o 
l’esmena, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la presentació a partir del dia 
següent a la recepció del requeriment. 

 
7. Transcorregut el termini per respondre el requeriment sense que s’hagi presentat 

l’acceptació, esmenat els defectes o renunciat, s’entendrà que l’ens renuncia a l’ajut. 
 
8. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

us se’n derivin. 
 
Article 11. Instrucció i aprovació de la concessió de la fase segona 

 
1. Realitzat el tràmit d'acceptació de la fase primera, la gerència de Serveis d’Educació 

verificarà que la mateixa s'ha efectuat en els termes establerts en aquest règim i 
procedirà a: 

 
a. Determinar la quantia definitiva dels ajuts de la fase primera, que és el resultat de 

l’import total concedit menys les quantitats provinents de les renúncies i dels 
romanents no acceptats per acceptacions parcials de la fase primera. 

 
b. Determinar la quantia definitiva dels recursos de la fase segona, resultant a la quantia 

inicial referida a l’article 7.1.b d’aquest règim més les quantitats provinents de les 
renúncies i dels romanents no acceptats en acceptacions parcials. 
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c. Calcular la concessió dels ajuts de la fase segona d’acord amb la informació aportada 
per l’ens destinatari en el moment de presentar l’acceptació. 

 
2. Finalitzada la instrucció, la Junta de Govern d’aquesta Diputació aprovarà la concessió 

dels ajuts de la fase segona i acceptarà, si escau, les renúncies dels ajuts de la fase 
primera, previ informe tècnic de la gerència de Serveis d’Educació. 

 
3. La concessió dels ajuts es farà en un termini no superior a quatre mesos a comptar des 

de la data de finalització del termini d'acceptació de la fase primera. 
 
4. La concessió es notificarà als ens locals destinataris. 

 
Article 12. Acceptació de la fase segona 
 
Els ajuts concedits en la fase segona s’entenen acceptats pels ens destinataris si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la data de publicació, aquests no manifestin 
expressament la renúncia. 
 

Article 13. Execució 

 
Els ajuts concedits en el marc d’aquest Programa complementari s'han de destinar a 
finançar despeses d’actuacions del curs escolar 2015-2016. 
 
Article 14. Justificació 

 
1. Els ens destinataris han de justificar les despeses elegibles, com a màxim, fins al 28 de 

febrer de 2017 a través de la presentació del model de justificació P4-007-16, disponible 
a la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions”, a l’espai corresponent del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
2. En el moment de formalitzar la justificació, i en el mateix model referit al punt anterior, 

l’ens destinatari ha de certificar les dades corresponents a la prestació del servei, així 
com la relació de despeses derivades del seu funcionament. 

 
3. 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 s'han de referir, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
4. En cas que el total d'aportacions per a l'actuació superi el 100 per cent del seu cost de 

realització, o en cas que les despeses justificades per l'ens destinatari siguin inferiors a 
l'aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s'ajustarà a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de 

l'ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d'una 
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si 
s'escau, es posarà en contacte amb l'ens destinatari per tal que aquest pugui esmenar la 
justificació mitjançant escrit en el que determinarà els motius de la no conformitat. 

 
6. 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

138 
 

 
Art. 15. Procediment de justificació 
 
1. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
3. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
4. Per a poder crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient de referència. 
 
5. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació 

dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
6. Els usuaris que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 

tenen, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la 
documentació. 

 
7. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de la 

documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 

 
8. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica 

de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació 
electrònica PSIS facilitada per l’Agencia Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació: 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

 
9. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 

dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment 
del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels originals dels documents adjunts 
al document electrònic de justificació de les despeses. 

 
Article 16. Pagament 

 
1. El pagament de l'aportació de la Diputació es fa efectiu prèvia justificació de l'ajut. 
 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa 

que es presentin, fins al límit de l'import total atorgat. 
 
Article 17. Tancament i liquidació 

 
1. Transcorregut el termini de justificació, la gerència de Serveis d’Educació ha de requerir 

als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de l'endemà de 
la notificació la presentin. 

 
2. Transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de la Diputació 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 de poder al·legar el que s'estimi pertinent, i 
presentar i/o esmenar la justificació pendent. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
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3. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels ajuts no justificats. 
 
Article 18. Obligacions dels ens destinataris 

 
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona han 

d’executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com també, a presentar la corresponent documentació 
justificativa i, en particular, a complir les següents obligacions: 

 
a. El destinatari de l'ajut està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació, 

verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l'ajut 
concedit. 

 
b. L'ens destinatari ha de tenir arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 

documents originals justificatius del compliment de les determinacions que 
s'estableixen en aquest règim de concertació, així com dels ingressos amb què es 
financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests documents es 
conservaran per un període no inferior als 6 anys. 

 
c. Els ens destinataris han de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o 

obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s'hagi declarat prèviament. 
 
2. L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 

corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l'ajut concedit. 
 
Article 19. Obligacions en matèria de protecció de dades 

 
1. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 

despesa en els termes previstos en el present règim de concertació tot fent cessió de les 
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l'ajut concedit. En 
aquest sentit la Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les 
dades de caràcter personal que siguin cedides en la mesura que constitueixen el suport 
documental de les justificacions de despeses presentades amb ocasió dels ajuts 
concedits. Així mateix, també pot esdevenir encarregada del tractament als efectes de 
dur a terme les explotacions i estudis que s'estimin pertinents. 

 
2. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris 

per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la 
informació de la justificació de la despesa. 

 
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de 

les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control de 
l'ajut. 

 
Art 20. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present 

programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” i les disposicions que el desenvolupen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic es troba constituït per: 
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- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 

en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local. 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- 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. 
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de l'organització comarcal de Catalunya. 
- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya.  
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 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 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb 
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord de Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008 
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15 de gener de 2009).” 

 
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts corresponents a la fase primera del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància, que es detallen a 
continuació:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-9865
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=320821&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=315198&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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Ens 
Destinatari 
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de 
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bressol 

Criteri 
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entre 
places i 

pressupost 

Import 
concedit 

Fase 
primera 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Aj. Abrera P0800100J 122,4 1 1.512,60 2.023,72 3.536,32 16/X/226639 1603003144 1 

Aj. Alella P0800300F 56 1 1.512,60 803,24 2.315,84 16/X/226638 1603003144 2 

Aj. Alpens P0800400D 2 1 1.512,60 28,69 1.541,29 16/X/226637 1603003144 3 

Aj. Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 43,72 1 1.512,60 627,10 2.139,70 16/X/226636 1603003144 4 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 107 1 1.512,60 1.534,76 3.047,36 16/X/226635 1603003144 5 

Aj. Arenys de Munt P0800700G 90 1 1.512,60 1.488,03 3.000,63 16/X/226634 1603003144 6 

Aj. Argentona P0800900C 133 2 1.512,60 2.198,98 3.711,58 16/X/226633 1603003144 7 

Aj. Artés P0801000A 102 1 1.512,60 2.802,43 4.315,03 16/X/226632 1603003144 8 

Aj. Avià P0801100I 34,6 1 1.512,60 572,06 2.084,66 16/X/226631 1603003144 9 

Aj. Avinyó P0801200G 42 1 1.512,60 1.153,94 2.666,54 16/X/226630 1603003144 10 

Aj. Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 21 1 1.512,60 301,22 1.813,82 16/X/226629 1603003144 11 

Aj. Badalona P0801500J 469 5 1.512,60 6.727,15 8.239,75 16/X/226628 1603003144 12 

Aj. Bagà P0801600H 15 1 1.512,60 215,15 1.727,75 16/X/226627 1603003144 13 

Aj. Balenyà P0801700F 74 1 1.512,60 2.033,13 3.545,73 16/X/226626 1603003144 14 

Aj. Balsareny P0801800D 30 1 1.512,60 430,31 1.942,91 16/X/226625 1603003144 15 

Aj. Barberà del 
Vallès 

P0825200I 279,4 6 1.512,60 4.007,60 5.520,20 16/X/226624 1603003144 16 

Aj. Begues P0802000J 106,2 1 1.512,60 1.755,87 3.268,47 16/X/226623 1603003144 17 

Aj. Berga P0802200F 71,94 1 1.512,60 1.031,88 2.544,48 16/X/226622 1603003144 18 

Aj. Bigues i Riells P0802300D 56 1 1.512,60 803,24 2.315,84 16/X/226621 1603003144 19 

Aj. Bruc P0802500I 32 1 1.512,60 529,08 2.041,68 16/X/226620 1603003144 20 

Aj. Cabanyes P0802700E 31,4 1 1.512,60 1.782,74 3.295,34 16/X/226619 1603003144 21 

Aj. Cabrera de Mar P0802900A 55 2 1.512,60 788,90 2.301,50 16/X/226618 1603003144 22 

Aj. Cabrils P0803000I 72,4 1 1.512,60 1.197,04 2.709,64 16/X/226617 1603003144 23 

Aj. Calaf P0803100G 51 1 1.512,60 843,22 2.355,82 16/X/226616 1603003144 24 

Aj. Calders P0803400A 25 1 1.512,60 686,87 2.199,47 16/X/226615 1603003144 25 

Aj. Caldes de 
Montbui 

P0803300C 157 2 1.512,60 2.251,94 3.764,54 16/X/226614 1603003144 26 

Aj. Caldes d'Estrac P0803200E 18 1 1.512,60 258,18 1.770,78 16/X/226613 1603003144 27 
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Aj. Calella P0803500H 107 1 1.512,60 1.534,76 3.047,36 16/X/226612 1603003144 28 

Aj. Calldetenes P0822400H 48,8 1 1.512,60 806,84 2.319,44 16/X/226611 1603003144 29 

Aj. Callús P0803700D 22 1 1.512,60 363,74 1.876,34 16/X/226610 1603003144 30 

Aj. Canet de Mar P0803900J 122 1 1.512,60 2.017,11 3.529,71 16/X/226609 1603003144 31 

Aj. Canovelles P0804000H 140 2 1.512,60 2.314,71 3.827,31 16/X/226608 1603003144 32 

Aj. Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 16 1 1.512,60 229,50 1.742,10 16/X/226607 1603003144 33 

Aj. Canyelles P0804200D 54,2 1 1.512,60 896,12 2.408,72 16/X/226606 1603003144 34 

Aj. Capellades P0804300B 61,1 1 1.512,60 1.010,21 2.522,81 16/X/226605 1603003144 35 

Aj. Cardedeu P0804500G 182 2 1.512,60 3.009,12 4.521,72 16/X/226604 1603003144 36 

Aj. Cardona P0804600E 41 1 1.512,60 588,09 2.100,69 16/X/226603 1603003144 37 

Aj. Carme P0804700C 13 1 1.512,60 214,94 1.727,54 16/X/226602 1603003144 38 

Aj. Casserres P0804800A 23 1 1.512,60 631,92 2.144,52 16/X/226601 1603003144 39 

Aj. Castellar del 
Vallès 

P0805000G 145 2 1.512,60 2.079,82 3.592,42 16/X/226600 1603003144 40 

Aj. Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 38 1 1.512,60 545,06 2.057,66 16/X/226599 1603003144 41 

Aj. Castellbisbal P0805300A 75 1 1.512,60 1.075,77 2.588,37 16/X/226598 1603003144 42 

Aj. Castellcir P0805400I 10 1 1.512,60 165,34 1.677,94 16/X/226597 1603003144 43 

Aj. Castelldefels P0805500F 295,4 4 1.512,60 4.237,10 5.749,70 16/X/226596 1603003144 44 

Aj. Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 19 1 1.512,60 272,53 1.785,13 16/X/226595 1603003144 45 

Aj. Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 9 1 1.512,60 148,80 1.661,40 16/X/226594 1603003144 46 

Aj. Castellgalí P0806000F 39 1 1.512,60 644,81 2.157,41 16/X/226593 1603003144 47 

Aj. Castellolí P0806200B 17 1 1.512,60 281,07 1.793,67 16/X/226592 1603003144 48 

Aj. Castellterçol P0806300J 25 1 1.512,60 413,34 1.925,94 16/X/226591 1603003144 49 
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Aj. Castellví de la 
Marca 

P0806400H 30 1 1.512,60 824,24 2.336,84 16/X/226590 1603003144 50 

Aj. Centelles P0806600C 94,3 1 1.512,60 1.559,12 3.071,72 16/X/226589 1603003144 51 

Aj. Cercs P0826800E 8 1 1.512,60 114,75 1.627,35 16/X/226588 1603003144 52 

Aj. Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 273 3 1.512,60 3.915,80 5.428,40 16/X/226587 1603003144 53 

Aj. Cervelló P0806700A 70,88 2 1.512,60 1.171,90 2.684,50 16/X/226586 1603003144 54 

Aj. Collbató P0806800I 59,5 1 1.512,60 983,75 2.496,35 16/X/226585 1603003144 55 

Aj. Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 99 1 1.512,60 1.420,02 2.932,62 16/X/226584 1603003144 56 

Aj. Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 581 8 1.512,60 8.333,63 9.846,23 16/X/226583 1603003144 57 

Aj. Cubelles P0807300I 133 2 1.512,60 2.198,98 3.711,58 16/X/226582 1603003144 58 

Aj. Dosrius P0807400G 55,1 1 1.512,60 911,00 2.423,60 16/X/226581 1603003144 59 

Aj. Esparreguera P0807500D 154 2 1.512,60 2.208,91 3.721,51 16/X/226580 1603003144 60 

Aj. Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 252 4 1.512,60 3.614,59 5.127,19 16/X/226579 1603003144 61 

Aj. Esquirol P0825400E 20 1 1.512,60 330,67 1.843,27 16/X/226578 1603003144 62 

Aj. Figaró-
Montmany 

P0813300A 12 1 1.512,60 198,40 1.711,00 16/X/226577 1603003144 63 

Aj. Fogars de la 
Selva 

P0808100B 26 1 1.512,60 429,87 1.942,47 16/X/226576 1603003144 64 

Aj. Folgueroles P0808200J 67 1 1.512,60 3.803,94 5.316,54 16/X/226575 1603003144 65 

Aj. Fonollosa P0808300H 30,8 1 1.512,60 846,22 2.358,82 16/X/226574 1603003144 66 

Aj. Font-rubí P0808400F 17 1 1.512,60 243,84 1.756,44 16/X/226573 1603003144 67 

Aj. Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 180,5 3 1.512,60 2.589,02 4.101,62 16/X/226572 1603003144 68 

Aj. Garriga, La P0808700I 102 1 1.512,60 1.463,05 2.975,65 16/X/226571 1603003144 69 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

144 
 

Ens 
Destinatari 

NIF ens 
destinatari 

Alumnat 
Equivalent  

14-15 

Nombre 
de 

centres 

Criteri 
Disposar 
d'escoles 
bressol 

Criteri 
Relació 

entre 
places i 

pressupost 

Import 
concedit 

Fase 
primera 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Aj. Gelida P0809000C 90,8 2 1.512,60 1.501,26 3.013,86 16/X/226570 1603003144 70 

Aj. Gironella P0809100A 61 2 1.512,60 1.008,55 2.521,15 16/X/226569 1603003144 71 

Aj. Granada, La P0809300G 19,2 1 1.512,60 317,45 1.830,05 16/X/226568 1603003144 72 

Aj. Granollers P0809500B 216 3 1.512,60 3.098,22 4.610,82 16/X/226567 1603003144 73 

Aj. Gualba P0809600J 33,8 1 1.512,60 558,84 2.071,44 16/X/226566 1603003144 74 

Aj. Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 12 1 1.512,60 172,12 1.684,72 16/X/226565 1603003144 75 

Aj. Gurb P0809900D 89 1 1.512,60 5.052,99 6.565,59 16/X/226564 1603003144 76 

Aj. Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 598 6 1.512,60 8.577,47 10.090,07 16/X/226563 1603003144 77 

Aj. Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 30 1 1.512,60 430,31 1.942,91 16/X/226562 1603003144 78 

Aj. Igualada P0810100H 162 3 1.512,60 2.323,66 3.836,26 16/X/226561 1603003144 79 

Aj. Llacuna P0810300D 11 1 1.512,60 157,78 1.670,38 16/X/226560 1603003144 80 

Aj. Llagosta P0810400B 107 1 1.512,60 1.769,10 3.281,70 16/X/226559 1603003144 81 

Aj. Lliçà d'Amunt P0810600G 127 2 1.512,60 1.821,64 3.334,24 16/X/226558 1603003144 82 

Aj. Lliçà de Vall P0810700E 68 1 1.512,60 975,36 2.487,96 16/X/226557 1603003144 83 

Aj. Llinars del 
Vallès 

P0810500I 86 2 1.512,60 1.233,55 2.746,15 16/X/226556 1603003144 84 

Aj. Lluçà P0810800C 8 1 1.512,60 219,80 1.732,40 16/X/226555 1603003144 85 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 93 1 1.512,60 1.333,95 2.846,55 16/X/226554 1603003144 86 

Aj. Manlleu P0811100G 174,6 2 1.512,60 2.886,77 4.399,37 16/X/226553 1603003144 87 

Aj. Manresa P0811200E 256 6 1.512,60 3.671,96 5.184,56 16/X/226552 1603003144 88 

Aj. Martorell P0811300C 250 3 1.512,60 3.585,90 5.098,50 16/X/226551 1603003144 89 

Aj. Martorelles P0811400A 63 1 1.512,60 903,65 2.416,25 16/X/226550 1603003144 90 

Aj. Masies de 
Roda 

P0811500H 15 1 1.512,60 248,00 1.760,60 16/X/226549 1603003144 91 
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Aj. Masies de 
Voltregà 

P0811600F 60,6 1 1.512,60 1.664,97 3.177,57 16/X/226548 1603003144 92 

Aj. Masnou P0811700D 94 2 1.512,60 1.348,30 2.860,90 16/X/226547 1603003144 93 

Aj. Masquefa P0811800B 97 2 1.512,60 1.391,33 2.903,93 16/X/226546 1603003144 94 

Aj. Matadepera P0811900J 74 1 1.512,60 1.061,43 2.574,03 16/X/226545 1603003144 95 

Aj. Mataró P0812000H 780,85 9 1.512,60 11.200,20 12.712,80 16/X/226544 1603003144 96 

Aj. Mediona P0812100F 16,6 2 1.512,60 238,10 1.750,70 16/X/226543 1603003144 97 

Aj. Moià P0813700B 73 1 1.512,60 1.206,96 2.719,56 16/X/226542 1603003144 98 

Aj. Molins de Rei P0812200D 211 3 1.512,60 3.026,50 4.539,10 16/X/226541 1603003144 99 

Aj. Mollet del 
Vallès 

P0812300B 219 3 1.512,60 3.141,25 4.653,85 16/X/226540 1603003144 100 

Aj. Monistrol de 
Calders 

P0812700C 5 1 1.512,60 71,72 1.584,32 16/X/226539 1603003144 101 

Aj. Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 18 1 1.512,60 258,18 1.770,78 16/X/226538 1603003144 102 

Aj. Montcada i 
Reixac 

P0812400J 255,7 5 1.512,60 3.667,66 5.180,26 16/X/226537 1603003144 103 

Aj. Montesquiu P0813000G 8 1 1.512,60 132,27 1.644,87 16/X/226536 1603003144 104 

Aj. Montgat P0812500G 61 1 1.512,60 874,96 2.387,56 16/X/226535 1603003144 105 

Aj. Montmajor P0813100E 10 1 1.512,60 165,34 1.677,94 16/X/226534 1603003144 106 

Aj. Montmeló P0813400I 75,4 1 1.512,60 1.081,51 2.594,11 16/X/226533 1603003144 107 

Aj. Montornès del 
Vallès 

P0813500F 77,12 1 1.512,60 1.106,18 2.618,78 16/X/226532 1603003144 108 

Aj. Muntanyola P0812800A 5,8 1 1.512,60 83,19 1.595,79 16/X/226531 1603003144 109 

Aj. Navarcles P0813900H 74 1 1.512,60 1.223,49 2.736,09 16/X/226530 1603003144 110 

Aj. Navàs P0814000F 65 1 1.512,60 932,33 2.444,93 16/X/226529 1603003144 111 

Aj. Òdena P0814200B 54 1 1.512,60 892,82 2.405,42 16/X/226528 1603003144 112 

Aj. Olèrdola P0814400H 30 2 1.512,60 430,31 1.942,91 16/X/226527 1603003144 113 
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Aj. Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 17 1 1.512,60 243,84 1.756,44 16/X/226526 1603003144 114 

Aj. Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 129 2 1.512,60 1.850,32 3.362,92 16/X/226525 1603003144 115 

Aj. Olivella P0814700A 23 1 1.512,60 329,90 1.842,50 16/X/226524 1603003144 116 

Aj. Olost P0814800I 20 1 1.512,60 330,67 1.843,27 16/X/226523 1603003144 117 

Aj. Olvan P0814300J 12,6 1 1.512,60 208,32 1.720,92 16/X/226522 1603003144 118 

Aj. Òrrius P0815200A 11,4 1 1.512,60 188,48 1.701,08 16/X/226521 1603003144 119 

Aj. Pacs del 
Penedès 

P0815300I 12 1 1.512,60 198,40 1.711,00 16/X/226520 1603003144 120 

Aj. Palafolls P0815400G 96 1 1.512,60 1.376,99 2.889,59 16/X/226519 1603003144 121 

Aj. Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 102,4 2 1.512,60 1.468,78 2.981,38 16/X/226518 1603003144 122 

Aj. Pallejà P0815600B 116 2 1.512,60 1.917,90 3.430,50 16/X/226517 1603003144 123 

Aj. Palma de 
Cervelló 

P5831301F 40 1 1.512,60 661,35 2.173,95 16/X/226516 1603003144 124 

Aj. Papiol P0815700J 53,7 1 1.512,60 887,86 2.400,46 16/X/226515 1603003144 125 

Aj. Parets del 
Vallès 

P0815800H 202 3 1.512,60 3.339,80 4.852,40 16/X/226514 1603003144 126 

Aj. Perafita P0815900F 4 1 1.512,60 57,37 1.569,97 16/X/226513 1603003144 127 

Aj. Piera P0816000D 109 1 1.512,60 1.563,45 3.076,05 16/X/226512 1603003144 128 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 222 2 1.512,60 3.184,28 4.696,88 16/X/226511 1603003144 129 

Aj. Pla del 
Penedès 

P0816300H 18 1 1.512,60 297,61 1.810,21 16/X/226510 1603003144 130 

Aj. Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 26 1 1.512,60 372,93 1.885,53 16/X/226509 1603003144 131 

Aj. Polinyà P0816600A 134,4 2 1.512,60 2.222,12 3.734,72 16/X/226508 1603003144 132 
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Aj. Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 53,72 1 1.512,60 888,19 2.400,79 16/X/226507 1603003144 133 

Aj. Prat de 
Llobregat 

P0816800G 465 4 1.512,60 6.669,77 8.182,37 16/X/226506 1603003144 134 

Aj. Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 33,8 1 1.512,60 558,84 2.071,44 16/X/226505 1603003144 135 

Aj. Prats de Rei P0816900E 9 1 1.512,60 129,09 1.641,69 16/X/226504 1603003144 136 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 103,2 2 1.512,60 1.480,26 2.992,86 16/X/226503 1603003144 137 

Aj. Premià de Mar P0817100A 74 1 1.512,60 1.061,43 2.574,03 16/X/226502 1603003144 138 

Aj. Puigdàlber P0817300G 13,8 1 1.512,60 783,50 2.296,10 16/X/226501 1603003144 139 

Aj. Puig-reig P0817400E 35,4 1 1.512,60 585,29 2.097,89 16/X/226500 1603003144 140 

Aj. Rellinars P0817800F 10 1 1.512,60 165,34 1.677,94 16/X/226499 1603003144 141 

Aj. Ripollet P0817900D 122 2 1.512,60 1.749,92 3.262,52 16/X/226498 1603003144 142 

Aj. Roca del Vallès P0818000B 83,8 2 1.512,60 1.201,99 2.714,59 16/X/226497 1603003144 143 

Aj. Roda de Ter P0818200H 31 1 1.512,60 444,65 1.957,25 16/X/226496 1603003144 144 

Aj. Rubí P0818300F 338,8 3 1.512,60 4.859,61 6.372,21 16/X/226495 1603003144 145 

Aj. Sabadell P0818600I 922,8 11 1.512,60 13.236,27 14.748,87 16/X/226494 1603003144 146 

Aj. Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 77,2 1 1.512,60 1.107,33 2.619,93 16/X/226493 1603003144 147 

Aj. Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 202 4 1.512,60 3.339,80 4.852,40 16/X/226492 1603003144 148 

Aj. Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 130 2 1.512,60 2.149,37 3.661,97 16/X/226491 1603003144 149 

Aj. Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 54 1 1.512,60 892,82 2.405,42 16/X/226490 1603003144 150 

Aj. Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 13,6 1 1.512,60 224,86 1.737,46 16/X/226489 1603003144 151 
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Aj. Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 270 3 1.512,60 3.872,77 5.385,37 16/X/226488 1603003144 152 

Aj. Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 8 1 1.512,60 132,27 1.644,87 16/X/226487 1603003144 153 

Aj. Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 52 1 1.512,60 859,75 2.372,35 16/X/226486 1603003144 154 

Aj. Sant Celoni P0820100F 101,6 1 1.512,60 1.457,31 2.969,91 16/X/226485 1603003144 155 

Aj. Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 65 1 1.512,60 1.074,69 2.587,29 16/X/226484 1603003144 156 

Aj. Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 384 8 1.512,60 5.507,94 7.020,54 16/X/226483 1603003144 157 

Aj. Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 29 1 1.512,60 796,77 2.309,37 16/X/226482 1603003144 158 

Aj. Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 91 2 1.512,60 1.305,27 2.817,87 16/X/226481 1603003144 159 

Aj. Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 76 1 1.512,60 1.256,56 2.769,16 16/X/226480 1603003144 160 

Aj. Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 436 4 1.512,60 7.208,67 8.721,27 16/X/226479 1603003144 161 

Aj. Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 10 1 1.512,60 274,75 1.787,35 16/X/226478 1603003144 162 

Aj. Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 59 1 1.512,60 846,27 2.358,87 16/X/226477 1603003144 163 

Aj. Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 115 1 1.512,60 1.901,37 3.413,97 16/X/226476 1603003144 164 

Aj. Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 21 1 1.512,60 347,21 1.859,81 16/X/226475 1603003144 165 
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Aj. Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 59 1 1.512,60 846,27 2.358,87 16/X/226474 1603003144 166 

Aj. Sant Joan 
Despí 

P0821600D 265,4 4 1.512,60 3.806,79 5.319,39 16/X/226473 1603003144 167 

Aj. Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 54 1 1.512,60 1.483,64 2.996,24 16/X/226472 1603003144 168 

Aj. Sant Just 
Desvern 

P0821900H 107 1 1.512,60 1.534,76 3.047,36 16/X/226471 1603003144 169 

Aj. Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 29,24 1 1.512,60 483,44 1.996,04 16/X/226470 1603003144 170 

Aj. Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 22,2 1 1.512,60 318,43 1.831,03 16/X/226469 1603003144 171 

Aj. Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 36 1 1.512,60 2.043,91 3.556,51 16/X/226468 1603003144 172 

Aj. Sant Martí de 
Tous 

P0822600C 20 1 1.512,60 330,67 1.843,27 16/X/226467 1603003144 173 

Aj. Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 28,2 1 1.512,60 466,25 1.978,85 16/X/226466 1603003144 174 

Aj. Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 11 1 1.512,60 181,87 1.694,47 16/X/226465 1603003144 175 

Aj. Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 241 3 1.512,60 3.984,61 5.497,21 16/X/226463 1603003144 176 

Aj. Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 50 1 1.512,60 826,68 2.339,28 16/X/226462 1603003144 177 

Aj. Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 47 1 1.512,60 777,08 2.289,68 16/X/226461 1603003144 178 

Aj. Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 28 1 1.512,60 401,62 1.914,22 16/X/226460 1603003144 179 
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Aj. Sant Pol de 
Mar 

P0823500D 71 1 1.512,60 1.173,89 2.686,49 16/X/226459 1603003144 180 

Aj. Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 24 1 1.512,60 396,81 1.909,41 16/X/226458 1603003144 181 

Aj. Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 32 1 1.512,60 529,08 2.041,68 16/X/226457 1603003144 182 

Aj. Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 142 1 1.512,60 2.036,79 3.549,39 16/X/226456 1603003144 183 

Aj. Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 9 1 1.512,60 148,80 1.661,40 16/X/226455 1603003144 184 

Aj. Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 106 2 1.512,60 1.520,42 3.033,02 16/X/226454 1603003144 185 

Aj. Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 47 1 1.512,60 777,08 2.289,68 16/X/226453 1603003144 186 

Aj. Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 100 1 1.512,60 1.653,36 3.165,96 16/X/226452 1603003144 187 

Aj. Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 59 1 1.512,60 846,27 2.358,87 16/X/226451 1603003144 188 

Aj. Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 35 1 1.512,60 961,62 2.474,22 16/X/226450 1603003144 189 

Aj. Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 96 2 1.512,60 1.376,99 2.889,59 16/X/226449 1603003144 190 

Aj. Santa Coloma 
de Cervelló 

P0824400F 67 1 1.512,60 1.107,75 2.620,35 16/X/226448 1603003144 191 

Aj. Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 660 8 1.512,60 9.466,77 10.979,37 16/X/226447 1603003144 192 

Aj. Santa Eugènia 
de Berga 

P0824600A 38 1 1.512,60 1.044,04 2.556,64 16/X/226446 1603003144 193 
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Aj. Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 27 1 1.512,60 1.532,93 3.045,53 16/X/226445 1603003144 194 

Aj. Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 75 1 1.512,60 1.240,02 2.752,62 16/X/226444 1603003144 195 

Aj. Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 11 1 1.512,60 157,78 1.670,38 16/X/226443 1603003144 196 

Aj. Santa 
Margarida de 

Montbui 
P0825000C 125 2 1.512,60 2.066,71 3.579,31 16/X/226442 1603003144 197 

Aj. Santa 
Margarida i els 

Monjos 
P0825100A 117 2 1.512,60 1.934,44 3.447,04 16/X/226441 1603003144 198 

Aj. Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 91 2 1.512,60 1.504,56 3.017,16 16/X/226440 1603003144 199 

Aj. Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 14,6 1 1.512,60 241,39 1.753,99 16/X/226439 1603003144 200 

Aj. Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 308 3 1.512,60 5.092,36 6.604,96 16/X/226438 1603003144 201 

Aj. Santa Susanna P0826100J 45 1 1.512,60 645,46 2.158,06 16/X/226437 1603003144 202 

Aj. Santpedor P0819100I 108,8 1 1.512,60 1.798,86 3.311,46 16/X/226436 1603003144 203 

Aj. Sentmenat P0826700G 73 1 1.512,60 1.047,08 2.559,68 16/X/226435 1603003144 204 

Aj. Seva P0826900C 24 1 1.512,60 344,25 1.856,85 16/X/226434 1603003144 205 

Aj. Sitges P0827000A 174 2 1.512,60 2.495,79 4.008,39 16/X/226433 1603003144 206 

Aj. Subirats P0827300E 39 3 1.512,60 644,81 2.157,41 16/X/226432 1603003144 207 

Aj. Súria P0827400C 40 1 1.512,60 573,74 2.086,34 16/X/226431 1603003144 208 

Aj. Taradell P0827800D 70,2 2 1.512,60 1.160,66 2.673,26 16/X/226430 1603003144 209 

Aj. Teià P0828100H 61 1 1.512,60 874,96 2.387,56 16/X/226429 1603003144 210 

Aj. Terrassa P0827900B 1011 11 1.512,60 14.502,61 16.015,21 16/X/226428 1603003144 211 
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Aj. Tiana P0828200F 119 1 1.512,60 1.967,50 3.480,10 16/X/226427 1603003144 212 

Aj. Tona P0828300D 86 1 1.512,60 1.421,89 2.934,49 16/X/226426 1603003144 213 

Aj. Tordera P0828400B 74 1 1.512,60 1.061,43 2.574,03 16/X/226425 1603003144 214 

Aj. Torelló P0828500I 120 2 1.512,60 1.721,23 3.233,83 16/X/226424 1603003144 215 

Aj. Torre de 
Claramunt 

P0828600G 38,2 2 1.512,60 631,59 2.144,19 16/X/226423 1603003144 216 

Aj. Torrelavit P0828700E 36 1 1.512,60 516,37 2.028,97 16/X/226422 1603003144 217 

Aj. Torrelles de 
Foix 

P0828800C 11,4 1 1.512,60 163,52 1.676,12 16/X/226421 1603003144 218 

Aj. Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 84 1 1.512,60 1.388,83 2.901,43 16/X/226420 1603003144 219 

Aj. Ullastrell P0829000I 42 1 1.512,60 1.153,94 2.666,54 16/X/226419 1603003144 220 

Aj. Vacarisses P0829100G 72 2 1.512,60 1.190,42 2.703,02 16/X/226418 1603003144 221 

Aj. Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 13 1 1.512,60 214,94 1.727,54 16/X/226417 1603003144 222 

Aj. Vallgorguina P0829500H 33,6 1 1.512,60 555,53 2.068,13 16/X/226415 1603003144 223 

Aj. Vallirana P0829600F 128,4 2 1.512,60 1.841,72 3.354,32 16/X/226414 1603003144 224 

Aj. Vallromanes P0829700D 72,14 1 1.512,60 1.982,03 3.494,63 16/X/226413 1603003144 225 

Aj. Vic P0829900J 222 3 1.512,60 3.184,28 4.696,88 16/X/226412 1603003144 226 

Aj. Viladecans P0830200B 356 4 1.512,60 5.106,32 6.618,92 16/X/226411 1603003144 227 

Aj. Viladecavalls P0830100D 75 2 1.512,60 1.075,77 2.588,37 16/X/226410 1603003144 228 

Aj. Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 371 4 1.512,60 6.133,98 7.646,58 16/X/226409 1603003144 229 

Aj. Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 23 1 1.512,60 631,92 2.144,52 16/X/226408 1603003144 230 

Aj. Vilanova del 
Camí 

P0830300J 129 2 1.512,60 2.132,84 3.645,44 16/X/226407 1603003144 231 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

153 
 

Ens 
Destinatari 

NIF ens 
destinatari 

Alumnat 
Equivalent  

14-15 

Nombre 
de 

centres 

Criteri 
Disposar 
d'escoles 
bressol 

Criteri 
Relació 

entre 
places i 

pressupost 

Import 
concedit 

Fase 
primera 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Aj. Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 78 2 1.512,60 1.289,62 2.802,22 16/X/226406 1603003144 232 

Aj. Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 201 2 1.512,60 2.883,06 4.395,66 16/X/226405 1603003144 233 

Aj. Vilassar de Dalt P0821300A 102,4 1 1.512,60 1.468,78 2.981,38 16/X/226404 1603003144 234 

Aj. Vilassar de Mar P0821700B 232 3 1.512,60 3.835,81 5.348,41 16/X/226403 1603003144 235 

Aj. Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 29,4 1 1.512,60 807,76 2.320,36 16/X/226402 1603003144 236 

EMD Sant Miquel 
de Balenyà 

P0800314G 23 1 1.512,60 329,90 1.842,50 16/X/226464 1603003144 237 

EMD Valldoreix P0800003F 78 1 1.512,60 1.289,62 2.802,22 16/X/226416 1603003144 238 
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Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 750.000,00 euros (set-cents 
cinquanta mil euros) del vigent Pressupost de despeses corporatiu per al finançament 
dels ajuts concedits en la fase primera del Programa complementari d’escolarització en 
primera infància, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

- 745.355,28 euros amb càrrec a l’aplicació 40300/32000/46251. 
- 4.644,72 euros amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46851. 

 
Cinquè.- RESERVAR crèdit per import de 2.250.000,00 euros (dos milions dos-cents 
cinquanta mil euros) del vigent Pressupost de despeses corporatiu per al finançament 
dels ajuts a concedir en la fase segona del Programa complementari d’escolarització 
en primera infància, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 40300/32000/46251. 
 
Sisè.- APROVAR els models de formularis normalitzats corresponents als tràmits 
següents, que figuren a l'Annex 1 del present dictamen: 
 

- P3-003-16: Formulari d'acceptació. 
- P4-007-16: Formulari de justificació. 

 
Setè.- AUTORITZAR, expressament i tant àmpliament com sigui possible en Dret, a la 
presidenta de la Diputació de Barcelona per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament d'aquest règim. 
 
Vuitè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica 
Corporativa, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i altres administracions", a 
l'espai de la "Xarxa de Governs Locals", que figuren a l'Annex 2 del present dictamen. 
 
Novè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica Corporativa, en el si del "Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions", a l'espai de la "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 
Desè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’anuncis Electrònic de la Diputació de Barcelona els presents acords, i comunicar a la 
Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional 
de publicitat de subvencions. 
 
Onzè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del Programa complementari 
d’escolarització en primera infància.” 
 
Subdirecció de Logística 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
“Pla d’optimització de recursos 2.0 – Corporació sostenible”, que conté les 
propostes i actuacions que modifiquen el document de desplegament del POR, 
apartat I, Corporació sostenible.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
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Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“Per decret de la Presidència de data 12 de gener de 2004 (ref. D 3/2004), ratificat per 
la Junta de Govern en la sessió de data 15.1.2004 (ref. AJG 10/2004), es va aprovar el 
Pla d’optimització de recursos de la Corporació (en endavant POR) orientat entre 
d’altres, a aconseguir una Corporació sostenible amb una distribució dels recursos 
més eficient i els criteris i determinacions a seguir en relació a la seva aplicació, on es 
resol portar a terme el desenvolupament d’aquest Pla i crear la Comissió d’impuls i 
seguiment que té com a missió l’aplicació i difusió de els actuacions i accions 
proposades. 
 
L’esmentada Comissió, integrada per membres de diferents Àrees corporatives, va 
realitzar al llarg de l’any 2006 els corresponents treballs per tal de desenvolupar 
l’apartat 1. Corporació sostenible del POR. 
 
La Junta de Govern, en la sessió de data 15 de març de 2007 (ref. AJG 245/07) va 
aprovar el document de desplegament del POR, concretament en allò relatiu a l’apartat 
1 Corporació sostenible. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 18 de desembre de 2014 (AP 
191/14) va aprovar el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de 
Barcelona (en endavant PDRSC), que defineix les línies estratègiques en matèria de 
responsabilitat social, que es concreten en actuacions, amb la corresponent assignació 
de responsabilitats, recursos i temporalització. 
 
Prèviament, per Decret de la Presidència de data 28.5.2013 (D 4399/13) s’aprovà 
crear la Comissió Directiva del programa de responsabilitat social corporativa i la 
Comissió Tècnica de seguiment del programa de responsabilitat social corporativa, 
aquesta última amb la funció d’impulsar i desenvolupar els projectes i accions acordats 
per la Comissió directiva.  
 
La Diputació de Barcelona considera necessari disposar d’un pla d’ambientalització 
per a preservar el medi ambient i garantir un desenvolupament sostenible en l’àmbit de 
la gestió pública, disposant de bones pràctiques mediambientals en els edificis de la 
Corporació (Carta de Bones Pràctiques mediambientals) i incorporar actituds 
sostenibles en l’entorn de les oficines de la Corporació (Guia Oficina Verda). 
 
Les actuacions del POR s’han incorporat al PDRSC, en el catàleg d’actuacions al seu 
eix I4.- Corporació ambientalment sostenible, perfectament alineades amb els 
objectius de protecció del medi ambient; preservació dels espais naturals i la 
biodiversitat i prevenció de la contaminació, per a un desenvolupament sostenible. 
 
Com a reforç a aquesta dimensió ambiental, la Diputació de Barcelona té engegada en 
aquest any 2016, la campanya “Millorem el medi ambient” amb els objectius de: 
sensibilitzar sobre els valors sostenibles, reduir la factura energètica i contribuir a fer 
un planeta més sostenible. 
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D’ençà que la Junta de Govern, el 15 de març de 2007, va aprovar el document de 
desplegament del POR, Corporació sostenible, un cop desenvolupades gran part de 
les actuacions i accions proposades (114 que correspon al 83,82 % del total) ha 
emergit la necessitat d’una actualització d’aquesta part del Pla, per evolucionar a un 
nou document, el POR 2.0 – Corporació sostenible, per tal d’adequar-ho a les noves 
tendències i línies estratègiques de consolidar una administració pública al servei dels 
governs locals i la ciutadania, transparent i professional, prestant serveis amb criteris 
de sostenibilitat i eficiència. 
 
La revisió POR 2.0 Corporació sostenible, dóna resposta a la línia d’actuació 
“Prestació de serveis interns i finalistes amb criteris de sostenibilitat i eficiència als 
diferents departaments de la Diputació de Barcelona” del Pla d'Actuació de Mandat 
2016-2019, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 10 de març de 2016, i 
més concretament, a un dels seus objectius: “Ser una corporació sostenible a través 
de l'impuls i el desenvolupament de les actuacions contingudes en el POR (Corporació 
Sostenible). 
 
La Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 
d’abril de 2016, al seu epígraf 3.4.h) atribueix a la Junta de Govern l’adopció de 
mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els Serveis i 
els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la Presidència i per 
delegació d’aquesta. 
 
En virtut de tot això, aquesta Presidència, per delegació seva, proposa a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Pla d’optimització de recursos 2.0 – Corporació sostenible, que 
conté les propostes i actuacions que modifiquen el document de desplegament de 
POR, apartat I Corporació sostenible que s’adjunta com annex al present acord. 
 
Segon. APROVAR la implantació de les propostes i actuacions contingudes en el POR 
2.0 en tot l’àmbit Corporatiu a partir de la data de la seva aprovació. 
 
Tercer. DEIXAR sense efecte, a partir de la data d’aprovació del POR 2.0 el document 
de desplegament Pla d’Optimització de recursos, Apartat 1 Corporació sostenible, 
aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 15 de març de 2007 (ref. AJG 
245/07). 
 
Quart. ENCARREGAR al Gabinet de Premsa i Comunicació que en faci la màxima 
difusió del POR 2.0. Corporació Sostenible en l’àmbit Corporatiu. 
 
Cinquè. ENCARREGAR a la Subdirecció de Logística l’actualització de la informació 
disponible als portals web Corporatius per incorporar les actuacions i accions 
aprovades en el POR 2.0. – Corporació sostenible. 
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Sisè. ENCARREGAR a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística que faci el 
corresponent seguiment de l’aplicació del POR 2.0 i informi, en el marc de les sessions 
de la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social Corporativa de la seva evolució.” 
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament del 
Premi DIBA Apps Contest 2016 de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de 
fomentar la creació d’aplicacions mòbils innovadores, basades preferentment en 
dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’ Àrea de Presidència, es promou la reutilització de dades públiques, 
tant per part de la ciutadania com dels agents econòmics, amb la finalitat de fomentar 
la creació de nous serveis basats en les tecnologies mòbils, que contribueixen a 
millorar l’atenció a les persones i a incrementar la participació ciutadana.  
 
Atès que l’any 2014 es van fer la primera convocatòria d’aquets premis, que es va 
aprovar per Junta de Govern de data 24 de juliol, i que per Decret de data 19 de 
desembre de 2014 es va atorgar el premi a l’aplicació Ubime, l’ecosistema 
d’aplicacions dels municipis de la província, desenvolupada per l’empresa 
APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL. 
 
Atès que l’any 2015 es va celebrar la segona convocatòria, aprovada per acord de 
Junta de Govern de data 25 de juny de 2015, i es va atorgar el premi a l’aplicació 
BICIMAPS, desenvolupada per Pau Tena Vidal i David García Ruiz. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres mil 
euros (3.000 €) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/491A0/48100 del 
pressupost de l’exercici 2016. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada Decret de la 
Presidència núm 3048/16 de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB ,de data 22 
d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria 201620165120008353, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, del Premi DIBA Apps Contest 2016, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI “DIBA 
APPS CONTEST 2016” EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008353 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
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2. Objecte i finalitat del premi 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi “Diba Apps Contest 
2016” que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, destinat a reconèixer la creació d’aplicacions mòbils 
(anomenades també apps, al llarg d’aquestes bases) innovadores, basades 
preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els 
àmbits d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquest premi haurà de fomentar la creació d’aplicacions mòbils que es nodreixin de 
dades obertes de les administracions públiques i que facilitin l’accés als serveis públics a 
tots els ciutadans. 

 
3. Període d’execució 
 
El premi concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 14 d’octubre de 
2016. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en 

grup) o jurídiques, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes. 
b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 
• Ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a participar al concurs per part del pare, 
mare o tutor legal. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques 
 

1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de participació. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol•licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
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8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) En cas d’associacions o fundacions caldrà l’acreditació d’estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. 

 
2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
5) En cas que el projecte es presenti en nom d’un col·lectiu de persones físiques, la 

relació nominal i el NIF de tots els integrants del grup.  
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 d’octubre de 
2016 a les 23:59 h. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/smartregion/appscontest 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació al premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la 
regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol•licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
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8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi 
 
El premi s’atorgarà a aquell sol·licitant que obtingui millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 

• Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

• No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  

• En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2016.  

• L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 

en alguna -o diverses- de les següents plataformes: Android, iOS o Windows Phone.  
• Les aplicacions han d’estar basades, preferentment, en dades obertes publicades per 

una administració pública. Si és així, en fer la proposta cal especificar quin o quins 
sets de dades utilitza. 

• L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• Es valorarà positivament el fet que l’aplicació accedeixi únicament a les dades 
necessàries per al seu funcionament en el mòbil en què s’utilitzi. 

• L’aplicació no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer 
publicitat de qualsevol marca o producte.  

• L’aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers. 
• El contingut de les aplicacions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

• No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

 
Per a la valoració de les propostes presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
• Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 

10 punts).  

• Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 10 punts).  
• Solvència tècnica i operacional (fins a 10 punts).  
• Disseny i facilitat d’ús (fins a 10 punts). 
• Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 10 punts). 
• Accés justificat a les dades del mòbil en què s’executa (fins a 10 punts). 

 
10. Quantia total màxima del premi a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió del premi regulat 
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en la present convocatòria serà de 3.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: 
 
G/14200/491A0/48100 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a 
aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en 
la present convocatòria serà la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col•legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 
persona en qui delegui, que presidirà el jurat 

 El coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 
persona en qui delegui 

 El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui delegui 
 Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una de 

les quals exercirà la secretaria del jurat 
 Un tècnic municipal d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona 
 Una persona experta que es dediqui professionalment al desenvolupament d’aplicacions 

mòbils.  
 
Entre el 17 d’octubre i el 4 de novembre de 2016, els participants dels quals s’hagin 
acceptat les seves propostes seran convocats per aquest òrgan a una sessió en la qual 
hauran de fer una demostració pràctica del funcionament de l’aplicació, sobre un dispositiu 
mòbil que hauran de portar els mateixos aspirants. La no presentació a aquesta sessió 
comportarà l’exclusió de la proposta del procés de selecció. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà aquell 
que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament del premi serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
El veredicte del jurat es farà públic entre els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2016, a 
l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress, en un acte que 
s’anunciarà oportunament.  
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Un cop acordada la concessió del premi, aquesta serà notificada a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació del premi 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense 
reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació 
haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat 
acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquest premi, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 
 
1. Els/les perceptors/res de premis concedits per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats premiades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a 
les presents bases. 

 
2. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, al present premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament del premi concedit, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del 
termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Si el premi és atorgat a un col•lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
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17. Termini i forma de justificació 
 
El premi atorgat haurà de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2016 
mitjançant un escrit signat pel beneficiari en el qual s’indiqui la URL de descàrrega de 
l’aplicació premiada a la plataforma/es per a les quals hagi estat dissenyada i el compromís 
a mantenir-la disponible almenys durant un any a comptar des de la data de publicació. 
 
18.  Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 

es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació del premi. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar el premi. 

 
19. Compatibilitat amb d’altres ingressos 
 
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altre concedit per altres administracions o 
ens públics o privats. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol altre ajut 
públic concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
20. Publicitat dels premis concedits 
 
Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
21. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligat a reintegrar l’import del premi, el/la beneficiari/ària que l’hagi percebut 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
22. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que 

gaudeixin de la condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 
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23. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
24.  Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
del premi poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
25. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10.”· 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de 30 de juny de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoca el premi “Diba Apps Contest 2016” per fomentar la 
creació d’aplicacions mòbils de caire municipal que utilitzin dades obertes de les 
administracions públiques. 
 
Convocatòria  
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar a 
http://www.diba.cat/smartregion/appscontest 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en grup) 
o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi “Diba Apps Contest 2016” 
que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, destinat a reconèixer la creació d’aplicacions mòbils (anomenades 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/smartregion/appscontest
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també apps, al llarg d’aquestes bases) innovadores, basades preferentment en dades 
obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació 
de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
Un únic premi de 3.000,00 €. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 d’octubre de 
2016 a les 23:59 h. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 

• Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

• No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  

• En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2016.  

• L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en alguna -o diverses- de les següents plataformes: Android, iOS o Windows Phone.  

• Les aplicacions han d’estar basades, preferentment, en dades obertes publicades per 
una administració pública. Si és així, en fer la proposta cal especificar quin o quins 
sets de dades utilitza. 

• L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• Es valorarà positivament el fet que l’aplicació accedeixi únicament a les dades 
necessàries per al seu funcionament en el mòbil en què s’utilitzi. 

• L’aplicació no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer 
publicitat de qualsevol marca o producte.  

• L’aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers. 
• El contingut de les aplicacions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
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es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES MIL EUR (3.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/142000/491A0/48100 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, del premi “DIBA IOT 
Contest”, per a l’exercici 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’ Àrea de Presidència, es promou el desenvolupament d’una 
plataforma de serveis als municipis per així impulsar el paradigma de ciutats 
intel·ligents i garantir la modernització administrativa, la igualtat d’oportunitats en 
l’accés als serveis públics i el reequilibri territorial i apostant pel territori com un 
element de generació de riquesa i creació de llocs de treball. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres mil 
euros (3.000 €) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/491A0/48100 del 
pressupost de l’exercici 2016. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada Decret de la 
Presidència núm 3048/16 de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB ,de data 22 
d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria 201620165120008413, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, del Premi DIBA IOT Contest 2016, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI “DIBA 
IOT CONTEST 2016” EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008413 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
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2. Objecte i finalitat del premi 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi “Diba IOT Contest 
2016” que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, destinat a fomentar la creació de serveis i 
aplicacions relacionats amb projectes innovadors d’internet de les coses (d’ara en 
endavant IoT), que utilitzin la plataforma d’actuadors i sensors de codi lliure SENTILO de 
la Diputació de Barcelona (anomenada plataforma SENTILO DIBA al llarg d’aquestes 
bases) i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits d’actuació de la Diputació de 
Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. La funció principal del premi és 
promoure l’ús de la plataforma SENTILO DIBA entre els potencials integradors a fi 
d’obtenir idees i solucions innovadores en l’àmbit de la IoT per posar a disposició dels 
municipis.  

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquest premi haurà de fomentar la creació de projectes i serveis IoT innovadors que 
utilitzin la plataforma SENTILO DIBA per a la millora dels serveis municipals. 

 
3. Període d’execució 
 
El premi concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 14 d’octubre de 
2016. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en 

grup) o jurídiques, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes. 
b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 
• Ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a participar al concurs per part del 

pare, mare o tutor legal. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques 
 

1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de participació. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol•licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
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6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 

7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) En cas d’associacions o fundacions caldrà l’acreditació d’estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. 

 
2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del  DNI del/de la sol•licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
5) En cas que el projecte es presenti en nom d’un col•lectiu de persones físiques, la 

relació nominal i el NIF de tots els integrants del grup.  
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 d’octubre de 
2016 a les 23:59 h. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació al premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la 
regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol•licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 

http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest
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notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi 
 
El premi s’atorgarà a aquell sol·licitant que obtingui millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 

• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. No s’acceptaran projectes amb prototips que no estiguin 
connectats a aquesta plataforma.  

• El projecte ha de ser adequat per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• El projecte no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer 
publicitat de qualsevol marca o producte.  

• El projecte no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers. 
• El contingut del projecte o servei pot fer referència a una única localitat o servei, dins 

de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions. 

• No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

 
Per a la valoració de les propostes presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 
10 punts).  

 Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 10 punts). 

 Utilització en la proposta de maquinari obert (open hardware) (fins a 10 punts). 

 Implementació de la subscripció de les dades generades a la plataforma SENTILO 
DIBA en algun servei o aplicació  (fins a 10 punts). 

 Solvència tècnica i operacional (fins a 10 punts). 
 
10. Quantia total màxima del premi a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió del premi regulat 
en la present convocatòria serà de 3.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: 
 
G/14200/491A0/48100 
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11. Import individualitzat de les subvencions 
 
El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a 
aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en 
la present convocatòria serà la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col•legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, o persona en qui delegui, que presidirà el jurat 

 El coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 
persona en qui delegui 

 El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui 
delegui 

 Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una 
de les quals exercirà la secretaria del jurat 

 Un tècnic municipal d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona 

 Una persona experta que es dediqui professionalment a projectes d’Internet de les 
Coses i/o de Ciutats Intel·ligents.   

 
Entre el 17 d’octubre i el 4 de novembre de 2016, els participants dels quals s’hagin 
acceptat les seves propostes seran convocats per aquest òrgan a una sessió en la qual 
hauran de fer una presentació pràctica del funcionament del projecte. La no presentació a 
aquesta sessió comportarà l’exclusió de la proposta del procés de selecció. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà aquell 
que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament del premi serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
El veredicte del jurat es farà públic entre els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2016, a 
l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress, en un acte que 
s’anunciarà oportunament.  
 
Un cop acordada la concessió del premi, aquesta serà notificada a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació del premi 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord, hauran d’acceptar sense 
reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació 
haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat 
acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquest premi, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 
 
1. Els/les perceptors/res de premis concedits per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats premiades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a 
les presents bases. 

 
2. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, al present premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament del premi concedit, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del 
termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Si el premi és atorgat a un col•lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
 
17. Termini i forma de justificació 
 
El premi atorgat haurà de justificar-se mitjançant la connexió pública del projecte o servei a 
través de la instància de la plataforma SENTILO DIBA creada per al concurs almenys fins al 
17 de novembre de 2016. 
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18. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 

es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació del premi. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar el premi. 

 
19. Compatibilitat amb d’altres ingressos 
 
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altre concedit per altres administracions o 
ens públics o privats. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol altre ajut 
públic concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
20. Publicitat dels premis concedits 
 
Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
21. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligat a reintegrar l’import del premi, el/la beneficiari/ària que l’hagi percebut 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
22. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que 

gaudeixin de la condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
23. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
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Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
24. Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
del premi poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
25. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10.”· 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de 30 de juny de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoca el premi “Diba IOT Contest 2016” per fomentar la 
creació de serveis i aplicacions relacionats amb projectes innovadors IoT que utilitzin 
la plataforma SENTILO DIBA i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Convocatòria 201620165120008413 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar a 
http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en grup) 
o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi “Diba IOT Contest 2016” 
que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, destinat a reconèixer la creació de serveis i aplicacions relacionats 
amb projectes innovadors IoT, que utilitzin la plataforma SENTILO DIBA i que estiguin 
relacionats amb algun dels àmbits d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis 
de la seva demarcació.  
 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest
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Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
Un únic premi de 3.000,00 €. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 14 d’octubre de 
2016 a les 23:59 h. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 

• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. No s’acceptaran projectes amb prototips que no estiguin 
connectats a aquesta plataforma.  

• El projecte ha de ser adequat per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• EL projecte no pot contenir marques o logotips que siguin propietat d'altri o fer 
publicitat de qualsevol marca o producte.  

• El projecte no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers. 
• El contingut del projecte pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions. 

 
Les persones físiques o jurídiques que tinguin interès a participar a la convocatòria hauran 
de fer una petició tècnica prèvia per obtenir accés a la plataforma SENTILO DIBA, tal com 
s’indica a http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest/obtenir-acces-sentilo-diba . 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES MIL EUR (3.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/142000/491A0/48100 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/smartregion/iotcontest/obtenir-acces-sentilo-diba
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Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Servei de Programació 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’Informe de Seguiment 
del pressupost per subprogrames corresponent al 1r. trimestre de l’any 2016.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2016 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb 
la periodicitat següent: 

 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats 

del pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes 
autònoms, el qual serà tramés també als serveis respectius per al seu 
coneixement” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que 
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disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

ACORD 
 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del primer trimestre de l’any 2016.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Com sempre, amb els informes de seguiment, demanaríem la 
valoració política de l’Informe de seguiment del primer trimestre.  
 
Per indicació de la Presidència, respon el diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), 
qui diu:  És evident que sempre es demana la valoració política i el que sempre estem 
dient nosaltres és que el compliment està dins dels paràmetres que havíem previst 
com a Govern. Per tant, el que acompanya l’acord és una valoració política d’acord 
amb el que el Govern havia previst per a aquest trimestre. 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa la concessió de crèdits del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals, 2016”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 d’abril de 2016, aprovà 
el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2015” (acord plenari núm. 
80/16, BOPB 02.05.2016), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, apartat 
1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de tresoreria. 
En el mateix acord es van establir les condicions generals de participació i de gestió de 
la concessió dels crèdits. 
 
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien 
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 02/05/2016 i el 
31/05/2016 (apartat 4.a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no 
supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat el Pla, es concedirà la 
quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 3.a). 
 
Tots els Consells Comarcals destinataris, excepte el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que no ha presentat sol·licitud, han presentat les seves sol·licituds durant el 
termini establert, i són els que es relacionen a continuació:  
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1.000.000,00 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.500.000,00 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 696.811,00 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 1.000.000,00 
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Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells 
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la 
petició, així com que han complert la resta de requisits formals (apartat 4.a). 
 
Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 12.177.560,83 euros i, per tant, es 
supera el límit total del Pla que és de 10 milions d’euros. En conseqüència, d’acord 
amb l’apartat 3b de les condicions aprovades, el repartiment es realitzarà en funció 
dels següents criteris: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre de 
municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats 
singulars de població. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins 
dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs la 
població de la ciutat de Barcelona.  
 
Realitzat el repartiment segons l’apartat 3b, es constata que existeixen peticions 
inferiors al que els correspondria per aplicació dels criteris de repartiment i per tant es 
realitzen nous repartiments amb els imports sobrants (apartat 3c) fins arribar a la 
distribució total de la dotació del Pla. L’informe de la Direcció de serveis de Planificació 
Econòmica detalla les diverses fases del repartiment. 
 
L’apartat 4.b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016” 
estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió o 
denegació de les sol·licituds presentades i l’apartat 4.g) estableix que el termini màxim 
per a la resolució de l’expedient és d’un mes, a comptar des de la finalització del 
termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, el Director sotasignat proposa al Diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que elevi a la Junta de 
Govern, l’aprovació dels següents: 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2016” aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en data 28 d’abril de 2016 (BOPB 02.05.2015), d’acord amb la distribució 
següent:  
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 890.000,00 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 500.000,00 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 2.500.000,00 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 209.693,12 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.100.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.781.056,71 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 

 Total 12.177.560,83 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 850.618,44 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 972.553,56 
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Segon. DISPOSAR la despesa de deu milions d’euros (10.000.000,00 EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82020. 
 
Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 4 
del Pla.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Passera C-17”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 696.811,00 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 975.523,49 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 785.967,57 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 354.833,85 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.272.942,26 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 209.693,12 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.100.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.781.056,71 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.000.000,00 

 Total 10.000.000,00 
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Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, 
presentada en data 12/04/2016 per finançar la inversió “Passera C-17” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 
22/4/2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Passera C-17 
Import crèdit:  75.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  2.051,63 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 14/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016) 

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

19.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Adquisició cine Modern”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 

Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardona, presentada en 
data 09/05/2016 per finançar la inversió “Adquisició cine Modern” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Cardona  
Actuació:  Adquisició cine Modern 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.810,25 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 20/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
20.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Jocs infantils”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
presentada en data 01/12/2015 per finançar la inversió “Jocs infantils” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

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

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Jocs infantils 
Import crèdit:  25.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits 
estimats  

-30,03 euros 

Anualitats:  5 
Referència: 90/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Entorn est can Xarau”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
presentada en data 01/12/2015 per finançar la inversió “Entorn est can Xarau” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Entorn est can Xarau 
Import crèdit:  150.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.123,07 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 91/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
22.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Expropiació finca I. Martí, 21-25”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, 
presentada en data 30/05/2016 per finançar la inversió “Expropiació finca I. Martí, 21-
25” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  
Actuació:  Expropiació finca I. Martí, 21-25 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.810,25 euros 
Anualitats:  10 
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Referència: 32/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
23.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Gespa camp Corró d'Avall”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
presentada en data 13/05/2016 per finançar la inversió “Gespa camp Corró d'Avall” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

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

Ens local:  Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès  

Actuació:  Gespa camp Corró d'Avall 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats 4.810,25 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
24.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros), per a finançar l’actuació 
local “MED. Restauració talús riu Congost alçada Pinetons”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Garriga, presentada en 
data 20/05/2016 per finançar la inversió “MED. Restauració talús riu Congost alçada 
Pinetons” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Garriga  
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Actuació:  MED. Restauració talús riu Congost alçada 
Pinetons 

Import crèdit:  100.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats 2.748,71 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit”  
 
25.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Mur cementiri vell i repoblació forestal del nou”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
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Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Igualada, presentada en data 
06/05/2016 per finançar la inversió “Repoblació i millora forestal del jardí sobre la 
capella del Cementiri Nou” i “Mur de contenció Parc del Repòs-Cementiri Vell- Fase 1” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Igualada  
Actuació:  “Repoblació i millora forestal del jardí 

sobre la capella del Cementiri Nou” i 
“Mur de contenció Parc del Repòs-
Cementiri Vell- Fase 1” 

Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.810,25 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
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26.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 40.400€ (quaranta mil quatre-cents euros), per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2016, béns mobles”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Martorelles, presentada en 
data 13/05/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016, béns mobles” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Martorelles  
Actuació:  Inversions 2016, béns mobles 
Import crèdit:  40.400 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits estimats  -48,53 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 24/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil quatre-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 134.600 € (cent trenta-quatre mil sis-cents euros), 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2016, obres”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Martorelles, presentada en 
data 13/05/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016, obres” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Martorelles  
Actuació:  Inversions 2016, obres 
Import crèdit:  134.600 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  3.699,77 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 25/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent treta-quatre mil sis-cents € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
28.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2016, obres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Masnou, presentada en 
data 31/05/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016, obres” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
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dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Masnou  
Actuació:  Inversions 2016, obres 
Import crèdit:  50.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  1.374,36 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
29.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 123.600 € (cent vint-i-tres mil sis-cents euros), per 
a finançar l’actuació local “Inversions 2016, béns mobles”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Masnou, presentada en 
data 31/05/2016 per finançar la inversió “Inversions 2016, béns mobles” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament del Masnou  
Actuació:  Inversions 2016, béns mobles 
Import crèdit:  123.600 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits estimats  -148,46 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 30/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-tres mil sis-cents € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Maquinària i vehicles neteja viària”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Mataró, presentada en data 
24/05/2016 per finançar la inversió “Maquinària i vehicles neteja viària” i que aquesta 
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compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Mataró  
Actuació:  Maquinària i vehicles neteja viària 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits estimats  -210,20 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 29/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
31.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000€ (vuitanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Construcció d'un local municipal multifuncional”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

275 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, 
presentada en data 15/3/2016 per finançar la inversió “Pla sanejament” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. Aquesta petició substitueix l’entrada en data 11/5/2015. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 
22/4/2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de la Nou de Berguedà  
Actuació:  Construcció d’un local municipal 

multifuncional 
Import crèdit:  80.000 euros 
Interès:  0% 
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Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  2.198,97 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 22/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
32- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Zona esportiva les Planes”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
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dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 
presentada en data 29/12/2015 per finançar la inversió “Zona esportiva les Planes” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

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

 
Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat  
Actuació:  Zona esportiva les Planes 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits 
estimats  

4.810,25 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 107/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 € (seixanta mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Camp de futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
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la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
presentada en data 06/05/2016 per finançar la inversió “Camp de futbol” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Camp de futbol 
Import crèdit:  60.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  1.649,23  euros 
Anualitats:  10 
Referència: 19/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

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

34.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 € (setanta-cinc mil euros), per a finançar 
l’actuació local “Skate park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
presentada en data 06/05/2016 per finançar la inversió “Skate park” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Skate park 
Import crèdit:  75.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  2.061,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 17/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 € (deu mil euros), per a finançar l’actuació 
local “Coberta CEIP Josep Pla” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
presentada en data 06/05/2016 per finançar la inversió “Coberta CEIP Josep Pla” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
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del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Coberta CEIP Josep Pla 
Import crèdit:  10.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  274, 87 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de deu mil € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
36.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Urbanització plaça sense nom”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera, presentada en data 27/05/2016 per finançar la inversió “Urbanització 
plaça sense nom” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera  
Actuació:  Urbanització plaça sense nom 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.810,25 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
37.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a 
finançar l’actuació local “Ampliació biblioteca Montserrat Roig”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
presentada en data 29/04/2016 per finançar la inversió “Ampliació biblioteca 
Montserrat Roig” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat 
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
Actuació:  Ampliació biblioteca Montserrat Roig 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits 
estimats  

4.810,25 euros 

Anualitats:  10 
Referència: 16/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
38.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 23.059,77 € (vint-i-tres mil cinquanta-nou euros 
amb setanta-set cèntims), per a finançar l’actuació local “Arxiu històric”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
presentada en data 15/12/2015 per finançar la inversió “Arxiu històric” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Arxiu històric 
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Import crèdit:  23.059,77 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  633,85 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 100/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-tres mil cinquanta-nou euros 
amb setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
39.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 73.280,78 € (setanta-tres mil dos-cents vuitanta 
euros amb setanta-vuit cèntims), per a finançar l’actuació local “Urb. illa pavelló 
municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
““La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
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Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
presentada en data 15/12/2015 per finançar la inversió “Urb. illa pavelló municipal” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Urb. illa pavelló municipal 
Import crèdit:  73.280,78 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  2.014,28 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 101/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-tres mil dos-cents vuitanta 
euros amb setanta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 72.491,77 € (setanta-dos mil quatre-cents noranta-
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un euros amb setanta-set cèntims), per a finançar l’actuació local “Exteriors llar 
infants i asfaltat carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, 
presentada en data 15/12/2015 per finançar la inversió “Exteriors llar infants i asfaltat 
carrers” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

290 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Exteriors llar infants i asfaltat carrers 
Import crèdit:  72.491,77 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  1.992,59 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 102/2015 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-dos mil quatre-cents 
noranta-un mil euros amb setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
41.- Dictamen pel qual es proposa la concessió, per delegació de la Presidència, 
d’un Crèdit de Caixa d’import 74.597,19 € (setanta-quatre mil cinc-cents noranta-
set euros amb dinou cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Diversos_Inversions 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

291 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Teià, presentada en data 
08/04/2016 per finançar la inversió “Diversos_Inversions 2016” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Teià  
Actuació:  Diversos_Inversions 2016 
Import crèdit:  74.597,19  euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  2.050,46 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 15/2016 
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* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/4/2016), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-quatre mil cinc-cents 
noranta-set mil euros amb dinou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
Intervenció General 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 
l’addenda al conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes, 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i  l’Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló, en data 15 de març de 2005, en relació amb els interessos.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló va signar un conveni de regularització de 
deutes, en data 15 de març de 2005, del qual resten per pagar els quatre últims 
venciments corresponents a 2016–2019, per un import de 101.514,88 euros, més 
6.423,00 euros corresponents als interessos del 2,5% aplicats al deute ajornat al seu 
dia. 
 
L’Ajuntament, mitjançant escrit (núm. registre 16/9201), ha sol·licitat poder revisar el 
tipus d’interès que s’aplica per part de la Diputació de Barcelona que és del 2,5% a un 
tipus d’interès actualitzat segons l’euríbor. 
 
Atès que des de què es va signar el conveni, a començament de 2005, fins a 
l’actualitat els tipus d’interès han sofert una important davallada, per situar-se ara 
mateix, en terminis curts, al voltant de zero, o fins i tot prenent valors negatius. 
 
Atès que ni als préstecs de la Caixa de Crèdit, ni als convenis de refinançament de 
deutes signats darrerament per la Diputació de Barcelona amb diversos ajuntaments, 
no es preveu el meritament d’interessos, en atenció a les circumstàncies dels mercats 
financers i la conjuntura econòmica. 
 
Per tot l’exposat, es proposa incorporar una addenda a l’esmentat conveni, per tal de 
modificar les condicions de reintegrament del capital que resta pendent d’amortitzar, 
és a dir, d’un total de 101.514,88 euros, perquè es retorni en quatre quotes iguals, de 
25.378,72 euros cadascuna, de venciment anual, al 0% d’interès. 
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Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR l’addenda al conveni específic d’ajornament i fraccionament de 
deutes a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló d’acord amb la minuta 
que es transcriu a continuació: 

 
ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE 

DEUTES A FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ, 
EN DATA 15 DE MARÇ DE 2005 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, i facultada, en virtut de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i assistida pel Secretari delegat, Sr. José Luis 
Martínez-Alonso Camps, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de 
la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions de 
Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.  
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ, representat per l’Alcalde, Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer, i assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Jaume Salés Malian. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament va signar un conveni de regularització de deutes, en data 15 de març 

de 2005, del qual resten per pagar els quatre últims venciments corresponents a 2016–
2019, per un import de 101.514,88 euros, més 6.423,00 euros corresponents als 
interessos del 2,5% aplicats al deute ajornat al seu dia.  

 
II. Que l’ajuntament, mitjançant escrit (núm. registre 16/9201), ha sol·licitat poder revisar el 

tipus d’interès que s’aplica per part de la Diputació de Barcelona que és del 2,5% a un 
tipus d’interès actualitzat segons l’euríbor. 

 
III. Que per tal d’instrumentar aquest nou fraccionament s’ha proposat modificar mitjançant 

la present addenda l’import de les quotes pendents d’ingrés, la minuta de la qual ha estat 
aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data XX de 
XXX de 2016. 

 
En virtut de tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents pactes:  
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P A C T E S 
 
Primer.- Objecte 
L’objecte d’aquesta addenda és modificar les condicions de reintegrament del capital que 
resta pendent d’amortitzar, és a dir, d’un total de 101.514,88 euros, perquè es retornin en 
quatre quotes iguals, de 25.378,72 euros cadascuna, de venciment anual, al 0% d’interès. 
 
Segon.- Obligacions 
 
L’Ajuntament abonarà el capital pendent d’amortitzar (101.514,88 euros) en els mateixos 
terminis previstos al conveni, es a dir en QUATRE anys, d’acord amb el següent quadre 
d’amortització: 

 
L’import de les quotes serà retingut per l’Organisme de Gestió Tributària d’aquesta 
Corporació, quan s’efectuïn els ingressos a favor de l’Ajuntament 
 
Tercer.- Incompliment  
Si en cadascuna de les dates de pagament establertes no s’ha rebut l’ingrés corresponent, 
l’Ajuntament autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació 
de Barcelona hagi de satisfer a l’ajuntament. 
 
Quart.- Compromisos 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit. 
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan 
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment. 
 
Cinquè.- Pagament anticipat 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
 
Sisè.- Formes d’extinció 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
 
 Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
 Per mutu acord entre ambdues parts. 
 Per la resta de causes previstes legalment. 
 
Setè.- Consignació pressupostària  
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
El present conveni té naturalesa administrativa i per conèixer de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 
    IMPORT IMPORT PENDENT 

DATA ANUALITAT INTERESSOS CAPITAL AMORTITZAR 

31.12.2016 25.378,72 0,00 25.378,72 76.136,16 

31.12.2017 25.378,72 0,00 25.378,72 50.757,44 

31.12.2018 25.378,72 0,00 25.378,72 25.378,72 

31.12.2019 25.378,72 0,00 25.378,72 0,00 

     

TOTALS: 101.514,88 0,00 101.514,88  
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Novè.- Règim jurídic 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, i pels arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 

 

Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló i a l’ORGT 
per al seu seguiment i efectes.” 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Servei de Mercat de Treball 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals 
(Xarxa OTL).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en 
matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i 
l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través, entre d’altres, de la Xarxa 
d’Oficines Tècniques Laborals (en endavant, Xarxa OTL) i promoure l’adaptabilitat 
d’aquest sistema a les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura 
socioeconòmica. 
 
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, el Servei 
de Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en 
l’àmbit del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball 
en xarxa. En aquest marc, el Servei de Mercat de Treball promou la cohesió 
econòmica i social mitjançant, entre d’altres activitats, el desplegament de projectes de 
lluita contra l’atur i contra la discriminació adreçats a afavorir la inserció de col·lectius 
amb especials dificultats per accedir al món laboral.  
 
Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben empara competencial a 
l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per al 
foment de l’ocupació, i en el 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, que possibilita als ens 
locals la promoció i satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més 
específicament, l’exercici d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la 
lluita contra l’atur. 
 
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el 
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paper de les administracions locals i les considera entitats integrants del sistema 
d’ocupació de Catalunya. 
 
L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com 
s’observa als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 
la Generalitat de Catalunya (Font: CEO. Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2016). 
A més, l’escala local és la primera receptora de la problemàtica associada a la 
desocupació i a les crisis econòmiques, i, en conseqüència, les administracions locals, 
per la seva proximitat, es veuen obligades a donar una resposta. 
 
El treball és un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les 
principals fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació, i d’integració social 
que les administracions públiques estan obligades a promoure. 
 
Les persones amb trastorns de salut mental registren majors dificultats per accedir i 
mantenir un lloc de treball i, en conseqüència, tenen uns índexs d’atur més elevats que 
els de la resta de població, fins i tot comparat amb altres grups de persones que tenen 
alguna discapacitat. A més, l’atur agreuja el risc d’exclusió social d’aquestes persones, 
i genera efectes negatius per a la pròpia persona, el seu entorn familiar i social. 
 
L’organització mundial de la salut (OMS) estima que al voltant d’un 25% de la població 
pateix al llarg de la seva vida un trastorn de salut (Font: OMS. Informe 2001. Salut 
Mental: nous coneixements, noves esperances. 2001), i segons l’informe de 
recomanacions per a la millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a 
la ciutat de Barcelona de l’any 2009, a Catalunya, pràcticament l’11% de la població té 
en un any un trastorn mental (Font: Observatori Social de Barcelona). Aquestes dades 
posen de manifest l’elevada incidència dels trastorns mentals que, en canvi, contrasta 
amb l’estigmatització social i els prejudicis associats en aquest tipus de patologies. 
 
S’han trobat associacions positives entre el treball i la millora de qualitat de vida, la 
millora de la simptomatologia, l’increment del contacte social i la millora del lleure en 
persones amb trastorns de salut mental. Per tant, l’aposta per dispositius especialitzats 
que, a escala local, treballin la inserció laboral contribueix, entre d’altres, a la millora de 
la qualitat de vida d’aquestes persones i alhora suposa posar en valor les seves 
capacitats i competències per a la consecució d’activitats productives. 
 
En aquesta línia, l’any 2002, el Servei de Mercat de Treball va iniciar un projecte pilot a 
quatre territoris de la demarcació de Barcelona per promoure la inserció laboral de 
persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental. Aquest projecte pilot va 
comportar la configuració de la Xarxa OTL que s’ha anat ampliant gradualment i que 
actualment està configurada per un total de 16 dispositius locals que donen cobertura 
al voltant del 90% de la població en edat de treballar de la província de Barcelona que 
és susceptible de tenir un trastorn de salut mental. 
 
Els dispositius OTL treballen l’apoderament de la persona usuària amb trastorn de 
salut mental, impulsen la seva inserció en el mercat de treball ordinari, i contribueixen 
a combatre els factors d’estigmatització associats a la salut mental i a afrontar els 
desencaixos entre oferta i demanda de treball que en el cas de les persones amb 
trastorn de salut mental presenten més dificultats. A més, aquests dispositius han 
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esdevingut un autèntic referent local de les polítiques de foment de l’ocupació de 
persones amb trastorn de salut mental.  
 
El treball en xarxa de les OTL era, i és, necessari per fomentar i promoure un 
aprofitament dels recursos i un intercanvi de coneixements, informació i experiències 
que doni resposta a la situació complexa i vulnerable d’aquestes persones en l’àmbit 
de la inserció laboral. I en particular si tenim en compte: 
 

 L’especialització requerida per atendre aquestes persones. 

 La seva dispersió territorial. 

 El fet que representen un grup relativament significatiu de persones en risc 
d’exclusió social que tradicionalment s’ha vist exclòs dels recursos ocupacionals 
de què disposa el conjunt més ampli de la població. 

 
La Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada 
per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’una OTL i 
que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. 
Aquesta Xarxa té com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la 
permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorn de salut mental a la 
demarcació de Barcelona. 
 
El 9 de maig de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un 
conveni tipus que regulava els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i de 
les entitats locals que integren la Xarxa OTL per a la inserció sociolaboral en el mercat 
de treball de les persones amb trastorns de salut mental. Posteriorment, aquest 
conveni va ser subscrit per totes les entitats que configuren la Xarxa OTL. 
 
L’evolució de l’organització i el funcionament de la Xarxa OTL, així com la necessitat 
de seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de cooperació per fer front als 
reptes de futur que es plantegen en l’àmbit de la inserció laboral de les persones amb 
trastorn de salut mental, requereixen dotar la Xarxa OTL d’un nou instrument jurídic 
que la reguli, modificant i derogant-ne els convenis previs. 
 
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la 
Xarxa OTL, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
 
Els principis i fonaments de la Xarxa són:  
 

- La proximitat i l’accés universal de les OTL. 
- La sostenibilitat en el temps dels serveis oferts.  
- La creació de sinergies entre les diverses OTL, transferint coneixements i 

metodologies. 
- L’impuls, l’assoliment i el manteniment de la inserció laboral com a factor clau 

per facilitar l’autonomia, l’autoestima i la integració social de les persones amb 
trastorns de salut mental. 

- L’aprofitament eficient dels recursos disponibles en el territori.  
- La visió integral de la persona usuària.  
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- El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora 
continuada i avaluació. 

- El foment de la col·laboració empresarial. 
 

En el marc de la Xarxa OTL, els convenis de col·laboració per a la posada a disposició 
i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC entre les entitats locals adherides a la 
Xarxa OTL i la Diputació de Barcelona, tenen caràcter de normativa específica. 
 
A més de la normativa específica esmentada, la Xarxa OTL es regirà per aquest 
Protocol, així com per la legislació de règim local i, particularment, per les disposicions 
següents: 
 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 12 de juny. 

 El Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril. 

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

 Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 

 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal. 

 La resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del present 
Protocol. 

 
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’epígraf 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Oficines 
Tècniques Laborals (Xarxa OTL), el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES 
LABORALS (XARXA OTL) 
 

 PREÀMBUL 

 CLÀUSULES: 

- Objecte i finalitat 

- La Xarxa OTL 
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- Definició d’una OTL 

- Principis de la Xarxa OTL 

- Destinataris. Requisits de participació 

- Procediment d’adhesió i formalització. Efectes 

- Compromisos de la Diputació de Barcelona  

- Compromisos dels ens locals 

- La Plataforma Telemàtica XALOC 

- Pèrdua de la condició de membre 

- Instruments de direcció i seguiment 

- Seguiment tècnic i funcionament de la Xarxa 

- Assistència tècnica especialitzada 

- Publicitat 

- Protecció de dades de caràcter personal 

- Propietat intel·lectual 

- Vigència i causes d’extinció 

- Modificació 

- Abast 

- Règim jurídic i jurisdicció competent 
Disposició transitòria única: Convenis Xarxa OTL 
Disposició derogatòria única 

 
PREÀMBUL 
 
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en matèria de 
polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema 
públic local d’ocupació a través, entre d’altres, de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals 
(en endavant, Xarxa OTL) i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats 
territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 
 
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, el Servei de 
Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en l’àmbit 
del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en xarxa. En 
aquest marc, el Servei de Mercat de Treball promou la cohesió econòmica i social 
mitjançant, entre d’altres activitats, el desplegament de projectes de lluita contra l’atur i 
contra la discriminació adreçats a afavorir la inserció de col·lectius amb especials dificultats 
per accedir al món laboral.  
 
Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben empara competencial a l’article 
84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per al foment de l’ocupació, i 
en el 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, que possibilita als ens locals la promoció i 
satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més específicament, l’exercici 
d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 
 
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el paper de les 
administracions locals i les considera entitats integrants del sistema d’ocupació de 
Catalunya. 
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L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com s’observa 
als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat 
de Catalunya (Font: CEO. Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2016). A més, l’escala 
local és la primera receptora de la problemàtica associada a la desocupació i a les crisis 
econòmiques, i, en conseqüència, les administracions locals, per la seva proximitat, es 
veuen obligades a donar una resposta. 
 
El treball és un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les principals 
fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació, i d’integració social que les 
administracions públiques estan obligades a promoure. 
 
Les persones amb trastorns de salut mental registren majors dificultats per accedir i 
mantenir un lloc de treball i, en conseqüència, tenen uns índexs d’atur més elevats que els 
de la resta de població, fins i tot comparat amb altres grups de persones que tenen alguna 
discapacitat. A més, l’atur agreuja el risc d’exclusió social d’aquestes persones, i genera 
efectes negatius per a la pròpia persona, el seu entorn familiar i social. 
 
L’organització mundial de la salut (OMS) estima que al voltant d’un 25% de la població 
pateix al llarg de la seva vida un trastorn de salut (Font: OMS. Informe 2001. Salut Mental: 
nous coneixements, noves esperances. 2001), i segons l’informe de recomanacions per a la 
millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de Barcelona de 
l’any 2009, a Catalunya, pràcticament l’11% de la població té en un any un trastorn mental 
(Font: Observatori Social de Barcelona). Aquestes dades posen de manifest l’elevada 
incidència dels trastorns mentals que, en canvi, contrasta amb l’estigmatització social i els 
prejudicis associats en aquest tipus de patologies. 
 
S’han trobat associacions positives entre el treball i la millora de qualitat de vida, la millora 
de la simptomatologia, l’increment del contacte social i la millora del lleure en persones amb 
trastorns de salut mental. Per tant, l’aposta per dispositius especialitzats que, a escala local, 
treballin la inserció laboral contribueix, entre d’altres, a la millora de la qualitat de vida 
d’aquestes persones i alhora suposa posar en valor les seves capacitats i competències per 
a la consecució d’activitats productives. 
 
En aquesta línia, l’any 2002, el Servei de Mercat de Treball va iniciar un projecte pilot a 
quatre territoris de la demarcació de Barcelona per promoure la inserció laboral de persones 
amb diagnòstic de trastorn de salut mental. Aquest projecte pilot va comportar la 
configuració de la Xarxa OTL que s’ha anat ampliant gradualment i que actualment està 
configurada per un total de 16 dispositius locals que donen cobertura al voltant del 90% de 
la població en edat de treballar de la província de Barcelona que és susceptible de tenir un 
trastorn de salut mental. 
 
Els dispositius OTL treballen l’apoderament de la persona usuària amb trastorn de salut 
mental, impulsen la seva inserció en el mercat de treball ordinari, i contribueixen a combatre 
els factors d’estigmatització associats a la salut mental i a afrontar els desencaixos entre 
oferta i demanda de treball que en el cas de les persones amb trastorn de salut mental 
presenten més dificultats. A més, aquests dispositius han esdevingut un autèntic referent 
local de les polítiques de foment de l’ocupació de persones amb trastorn de salut mental.  
 
El treball en xarxa de les OTL era, i és, necessari per fomentar i promoure un aprofitament 
dels recursos i un intercanvi de coneixements, informació i experiències que doni resposta a 
la situació complexa i vulnerable d’aquestes persones en l’àmbit de la inserció laboral. I en 
particular si tenim en compte: 
 

 L’ especialització requerida per atendre aquestes persones. 
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 La seva dispersió territorial. 

 El fet que representen un grup relativament significatiu de persones en risc d’exclusió 
social que tradicionalment s’ha vist exclòs dels recursos ocupacionals de què disposa 
el conjunt més ampli de la població. 

 
La Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per 
tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’una OTL i que s’hi 
adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. Aquesta Xarxa té 
com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència en el mercat de 
treball de les persones amb trastorn de salut mental a la demarcació de Barcelona. 
 
El 9 de maig de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un 
conveni tipus que regulava els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i de les 
entitats locals que integren la Xarxa OTL per a la inserció sociolaboral en el mercat de 
treball de les persones amb trastorns de salut mental. Posteriorment, aquest conveni va ser 
subscrit per totes les entitats que configuren la Xarxa OTL. 
 
L’evolució de l’organització i el funcionament de la Xarxa OTL, així com la necessitat de 
seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de cooperació per fer front als reptes de 
futur que es plantegen en l’àmbit de la inserció laboral de les persones amb trastorn de salut 
mental, requereixen dotar la Xarxa OTL d’un nou instrument jurídic que la reguli, modificant i 
derogant-ne els convenis previs. 
 
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la Xarxa 
OTL, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
 
CLÀUSULES: 
 

- Objecte i finalitat 
 
.1. Aquest Protocol té per objecte formalitzar la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (en 

endavant, Xarxa OTL) i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que 
disposen d’una Oficina Tècnica Laboral (en endavant, OTL) i compleixin amb els 
requisits de participació.  

 
.2. La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa OTL per contribuir a 

aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació 
desplegades per les OTL, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar 
esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals, 
l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la 
flexibilitat i la transversalitat. 

 

- La Xarxa OTL 
 
.1. La Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada 

per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’una OTL i 
que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. 

 
.2. La Xarxa OTL té com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la 

permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorn de salut mental a la 
demarcació de Barcelona. 
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.3. Aquesta Xarxa es configura com un mecanisme per identificar i establir estratègies 
entre els diferents ens locals que treballen en l’àmbit de la inserció laboral de 
persones amb trastorn de salut mental. 

 

- Definició d’una Oficina Tècnica Laboral 
 
Les OTL són dispositius públics locals d’inserció laboral especialitzats en salut mental que 
estan integrats en el Sistema Públic Local d’Ocupació de la demarcació de Barcelona (en 
endavant SPLO). Tenen per missió atendre persones en edat de treballar, amb un trastorn 
de salut mental acreditat i en tractament medicosanitari, a fi de facilitar-ne la inserció laboral 
o la millora de l’ocupació. 
 
Aquests dispositius treballen amb una metodologia comuna caracteritzada per: 
  

a. El treball amb les persones i les empreses.  
b. L’acompanyament i el reforç continuat a la persona usuària. 
c. La coordinació amb l’entorn de la persona usuària, especialment amb els serveis 

sanitaris. 
d. L’apoderament de la persona participant. 
e. L’assoliment i el manteniment d’un lloc de feina que preveu el seguiment post-

inserció. 
f. La priorització de la inserció a l’empresa ordinària. 
g. La sensibilització de les empreses i el foment de la responsabilitat social corporativa. 
h. La coordinació amb els Serveis Locals d’Ocupació del territori on estan ubicats. 

 

- Principis de la Xarxa OTL 
 
Els principis i fonaments de la Xarxa OTL són:  
 

- La proximitat i l’accés universal de les OTL. 

- La sostenibilitat en el temps dels serveis oferts.  

- La creació de sinergies entre les diverses OTL, transferint coneixements i 
metodologies. 

- L’impuls, l’assoliment i el manteniment de la inserció laboral com a factor clau per 
facilitar l’autonomia, l’autoestima i la integració social de les persones amb trastorns 
de salut mental. 

- L’aprofitament eficient dels recursos disponibles en el territori.  

- La visió integral de la persona usuària.  

- El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora continuada i 
avaluació. 

- El foment de la col·laboració empresarial. 
 

- Destinataris. Requisits de participació 
 
.1. Són destinataris del Protocol d’adhesió a la Xarxa OTL els ajuntaments de municipis 

de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències 
pel desenvolupament local, entitats municipals descentralitzades i comunitats de 
municipis de la demarcació de Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de 
Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 
.2. Per ser membre de la Xarxa OTL, les entitats locals han de disposar d’una OTL, amb 

un àmbit territorial d’actuació de com a mínim 40.000 habitants o comarcal i que presti 
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serveis d’atenció a les persones amb trastorn de salut mental i a les empreses, de 
forma continuada, per treballar la intermediació laboral. 

- Procediment d’adhesió i formalització. Efectes 
 
.1. Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa OTL i compleixin amb els requisits 

de la clàusula cinquena, hauran d’aprovar, per part de l’òrgan competent que 
correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en el model que 
s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la a la Diputació de Barcelona. 

 
.2. La Diputació de Barcelona, en el cas que l’ens local sol·licitant no compleixi les 

condicions per ser membre de la Xarxa OTL, podrà denegar la seva sol·licitud i 
adhesió a l’esmentada Xarxa. 

 
.3. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el 

present Protocol, així com el compromís d’assumir les obligacions estipulades en 
aquest. 

 

- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
El paper de la Diputació de Barcelona consisteix en posar a disposició de les OTL un 
conjunt d’eines, productes i accions de suport perquè aquestes puguin fer front a les 
demandes i necessitats laborals de les persones amb trastorn de salut mental, millorant 
l’eficiència en la gestió i en l’aplicació de polítiques de mercat de treball. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa OTL i en funció de les seves 
disponibilitats pressupostàries i tècniques, facilita als membres de la Xarxa, suport 
econòmic, suport tècnic i assistència tècnica especialitzada per potenciar la qualitat, 
l’impacte i l’eficiència de les OTL de la demarcació de Barcelona. En concret, actuacions 
destinades a: 
 
.1. Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l’àmbit d’intervenció de les 

OTL. 
 
.2. Millorar l’eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció de la 

qualitat en la prestació de serveis. 
 

.3. Contribuir a garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d’una aportació 
econòmica als diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les 
convocatòries de subvenció que aprovi. 

 
.4. Actualitzar les competències professionals del personal tècnic i directiu. 
 
.5. Enfortir els vincles entre els membres de la Xarxa, promovent espais de debat i 

d’intercanvi d’experiències, així com la transferibilitat de coneixement. 
 
.6. Promoure la recerca per a l’avaluació, la millora continuada i la implementació 

d’estratègies innovadores de foment de l’ocupació i d’integració sociolaboral de les 
persones amb trastorn de salut mental. 

 
.7. Proporcionar sistemes d’informació i eines de gestió, desenvolupant i implementant 

models i protocols per afavorir una gestió integral de la Xarxa. 
 
.8. Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l’adaptabilitat de les OTL a 

les necessitats territorials, a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les 
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prioritats de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les polítiques de mercat de 
treball. 

.9. Oferir assistència tècnica, donant suport als ens locals en els àmbits propis de 
l’activitat de les OTL. 

 
.10. Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant documents 

per donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines metodològiques 
desenvolupades per la Xarxa.  

 

- Compromisos dels ens locals 
 
.1. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa OTL i responsabilitzar-se del treball 

de l’oficina en el seu àmbit territorial d’actuació, complint les condicions, orientacions 
i/o recomanacions de caràcter tècnic que determini la Xarxa OTL i els seus òrgans de 
seguiment. 

 
.2. Contribuir al desenvolupament de les activitats que impulsi la Xarxa OTL i assistir i 

participar en les accions formatives organitzades per la Diputació, en els grups de 
treball, en les sessions d’intercanvi d’experiències i, en general, en les reunions que 
es plantegin en el marc d’aquesta Xarxa. 

 
.3. Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc 

de treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o 
nous) amb els millors perfils professionals. 

 
.4. Aplicar una metodologia pensada i adaptada a les necessitats i particularitats de les 

persones amb malalties mentals i basada en una atenció global de la persona usuària 
amb l’actuació d’equips multi i interdisciplinaris, amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral de la persona mitjançant l’establiment d’un itinerari personalitzat d’inserció i el 
desenvolupament de les accions necessàries per portar-lo a terme. 

 
.5. Designar una persona com a representant de l’ens local a la Comissió de Seguiment 

de la Xarxa OTL que actuarà com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona i 
notificar aquesta designació a la Diputació de Barcelona, així com els canvis que s’hi 
puguin produir. 

 
.6. Comunicar a la Diputació de Barcelona, segons les indicacions que aquesta 

determini, la composició de l’equip tècnic adscrit a l’OTL indicant el nom, cognoms, 
document d’identitat, correu electrònic, percentatge de dedicació, càrrec i perfil 
professional de cadascun d’aquests tècnics/ques i les modificacions d’aquesta 
composició o d’aquestes dades que es produeixin així com qualsevol informació 
complementària que es consideri necessària. 

 
.7. Complir amb les decisions que, en el seu cas, adopti la Comissió de Seguiment de la 

Xarxa OTL o els instruments de direcció i seguiment dels quals es doti la Xarxa. 
 
.8. Transmetre a la Diputació de Barcelona la informació de les actuacions o de les 

incidències derivades del funcionament de l’oficina, que siguin necessàries per 
millorar l’acció de la Xarxa o les que, en el seu cas, s’acordi en el marc de la Xarxa 
OTL. Així com, lliurar a la Diputació, en el temps i forma que aquesta determini, una 
memòria de les activitats desenvolupades per l’oficina. 
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.9. Recopilar i conservar, per un període no inferior als 6 anys, el contingut mínim 
d’informació que la Diputació de Barcelona considera necessari que ha de constar en 
l’expedient de les persones beneficiàries de les Oficines Tècniques Laborals. 

 
.10. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les 

dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació de la 
OTL. 

 
.11. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’influència de l’OTL, així 

com les modificacions que es produeixin al respecte, segons indicacions de la 
Diputació. Tenint en compte que, si hi ha coincidències en l’àmbit territorial d’actuació 
per part de diferents oficines, aquestes oficines conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona acordaran una nova distribució territorial per tal d’evitar la seva confluència 
dins un mateix territori. Cas que no s’assoleixi un acord, l’entitat es compromet a 
acceptar la distribució que decideixi la Diputació de Barcelona. 

 
.12. Fer publicitat de la Xarxa OTL d’acord amb el que s’estableix a la clàusula catorzena. 
 

- La Plataforma Telemàtica XALOC 
 
.1. La Plataforma Telemàtica XALOC és una eina integral, propietat de la Diputació de 

Barcelona, per a la intermediació laboral, d’ús obligatori per a totes les entitats locals 
adherides a la Xarxa OTL. La Plataforma està en constant procés de millora i 
d’ampliació de funcionalitats i actualment està formada per: 

 

- L’Aplicació Metodològica XALOC, que permet la gestió de la demanda i l’oferta 
d’ocupació de forma integrada de les entitats adherides a la Xarxa. Està 
dissenyada per possibilitar la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions 
realitzades i per a la presa de decisions operatives i estratègiques dels ens locals 
que l’utilitzen. S’ofereix, a més, assistència tècnica, recursos metodològics, 
documentació, espais d’intercanvi d’informació o de recursos, informacions 
d’actualitat relacionades amb els àmbits de la intermediació, i es permet l’accés a 
estadístiques d’activitat i indicadors a escala provincial. I el més important, una 
base de dades unificada d’ofertes de treball de la província de Barcelona, l’accés a 
la qual només és permès als equips de les OTL i als serveis locals d’ocupació (en 
endavant SLO). 

 

- Pàgina web d’ofertes de treball dels SLO, d’accés universal, que mostra les ofertes 
de treball que disposen les OTL i els SLO. Aquesta pàgina permet l’usuari cercar 
per diferents vies el tipus d’oferta que més s’adiu amb els seus interessos, 
consultar les seves característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i 
realitzar un seguiment de l’autocandidatura/es presentada/es. 

 
.2. Les entitats locals adherides en aquest Protocol han de formalitzar amb la Diputació 

de Barcelona un conveni específic per a la posada a disposició i l’ús de la Plataforma 
Telemàtica XALOC. 

 

- Pèrdua de la condició de membre 
 
La condició de membre es perdrà: 
 

- Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de 
l’òrgan competent, que haurà de notificar degudament a la Diputació de Barcelona. 
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- Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Protocol previ acord 
adoptat per la Diputació de Barcelona amb audiència prèvia de l’entitat afectada i 
degudament notificat. 

 

- A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals 
podia ser membre de la Xarxa. 

 

- Instruments de direcció i seguiment 
 
.1. La Xarxa OTL consta d’una Comissió de Seguiment formada, com a mínim, per una 

persona en representació de cadascuna de les entitats adherides a la Xarxa OTL i 
representants de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió assumeix, entre 
d’altres, les següents funcions 
 

- Definir les prioritats i activitats de la Xarxa. 

- Realitzar el seguiment i l’avaluació general de l’activitat de la Xarxa. 

- Promoure les actuacions que es considerin oportunes. 

- Vetllar per la correcta execució i desenvolupament de les actuacions de la Xarxa. 

- Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar de 
forma voluntària i conjunta accions específiques. 

- Qualsevol altra funció anàloga que s’acordi. 
 
.2. La Diputació de Barcelona serà qui convocarà aquesta Comissió quan ho consideri 

oportú i, com a mínim, una vegada a l’any. 
 
.3. La Xarxa OTL, a proposta de la Diputació de Barcelona, es podrà dotar d’altres 

instruments de direcció i seguiment. En el seu cas, la proposta d’aquests altres 
instruments de la Xarxa que elabori la Diputació de Barcelona entrarà en vigor una 
vegada hagi estat aprovada i notificada a totes les entitats adherides. 

 

- Seguiment tècnic i funcionament de la Xarxa 
 
.1. Les entitats integrants de la Xarxa OTL podran participar en el disseny, la planificació, 

i el seguiment de les accions que es desenvolupin així com en el funcionament de la 
Xarxa i rebre informació i formular suggeriments i propostes de millora. Aquests drets 
es podran exercir mitjançant comunicació a la Diputació i/o els mecanismes de 
seguiment descrits en aquest Protocol. 

 
.2. El seguiment general de la Xarxa s’articularà a través dels instruments de direcció i 

seguiment descrits a la clàusula onzena. 
 
.3. L’equip tècnic de la Diputació de Barcelona podrà, quan consideri oportú, realitzar 

visites de seguiment i/o demanar informació complementària per analitzar el 
funcionament i l’execució de les activitats de les OTL. 

 
.4. També s’utilitzaran altres mecanismes de seguiment com són les trobades tècniques 

sobre el funcionament de la OTL i els intercanvis d’experiències, per tractar 
temàtiques vinculades amb la inserció de persones amb trastorns de salut mental. 

 

- Assistència tècnica especialitzada 
 
.1. La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries i 

tècniques, oferirà a les entitats locals adherides un servei d’assistència tècnica i 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

307 
 

consultoria especialitzada en l’àmbit de la salut mental per a la supervisió de casos i 
per a l’òptim desplegament de les activitats de les OTL, i la seva organització i 
funcionament. 

 
.2. Les entitats locals interessades en beneficiar-se de la citada assistència tècnica ho 

hauran de sol·licitar expressament a la Diputació de Barcelona, segons el 
procediment que aquesta estableixi. Cas que l’entitat decideixi rebre aquesta 
assistència, s’obliga a guardar secret de les informacions a les quals accedeixi, així 
com a no fer difusió, a d’altres entitats que no siguin membres de la Xarxa OTL, dels 
materials elaborats producte d’aquesta assistència tècnica, independentment que 
aquesta es faci per mitjans propis de la Diputació o per una entitat externa 
contractada, excepte que compti amb la prèvia autorització expressa per part de la 
Diputació de Barcelona. 

 

- Publicitat 
 
Les entitats adherides han de fer constar de forma visible la participació de la Diputació de 
Barcelona mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa de la Xarxa OTL, en totes les activitats, campanyes de publicitat i en tot el 
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport de 
les OTL, a les quals tinguin accés, entre d’altres, les persones i les empreses usuàries. 
 

- Protecció de dades de caràcter personal 
 
.1. Els ens locals adherits i la Diputació de Barcelona, s’obliguen a complir amb les 

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

.2. En relació amb l’ús de la Plataforma Telemàtica Xaloc i una vegada s’hagi formalitzat 
el corresponent conveni específic amb la Diputació de Barcelona, a banda de les 
previsions contingudes en aquest Protocol en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal seran d’aplicació les obligacions que, en aquesta matèria, 
s’estableixen en dit conveni. 

 
.3. Encàrrec de tractament de dades. 
 

La Diputació de Barcelona serà l’encarregada del tractament de dades pel que fa a 
l’assistència tècnica especialitzada prevista a la clàusula tretzena, i, com a tal, ha 
d’adoptar les mesures de seguretat de nivell alt previstes al Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament de dades, de manera 
general es compromet a: 

 

- Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les 
prestacions encarregades en execució de l’assistència tècnica especialitzada i la 
supervisió de casos i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o 
incompatible. 

- No difondre-les, ni permetre’n l’accés, ni comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols per 
a la seva conservació, a terceres persones, sense autorització del responsable del 
fitxer. 
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- Un cop finalitzats els treballs, procedir a la devolució i/o destrucció de les dades 
inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs realitzats.  

 
.4. Subencàrrec del tractament de dades. 
 

L’entitat local responsable del fitxer autoritza expressament la Diputació de Barcelona 
per poder contractar amb un tercer el tractament de les dades per les activitats 
d’assistència tècnica especialitzada, sempre que es compleixin els requisits següents: 

 

- El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat quedarà 
sotmès a les instruccions d’aplicació de la metodologia de treball de la Xarxa OTL 
que controlarà la Diputació de Barcelona. 

- El contracte entre l’encarregat del tractament i el subencarregat es formalitzarà 
complint amb les condicions establertes per l’LOPD i el RDLOPD, i restarà a 
disposició del responsable del fitxer. 

- L’empresa o entitat contractada com a subencarregada del tractament haurà de 
complir amb les mesures de seguretat de nivell alt previstes al RDLOPD. 

- L’empresa o entitat subencarregada està obligada, un cop finalitzats els treballs, a 
la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats. 

- La Diputació haurà de comunicar a l’entitat local, titular d’una OTL i responsable 
del fitxer, el subencàrrec, així com els aspectes següents: les tasques 
subcontractades, identitat del subcontractista i la forma i característiques de 
l’execució que li afectin. 

- En tot cas, el subencarregat no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l’òrgan competent de l’ens local responsable del fitxer. 

- En el cas que el personal vinculat a l’empresa subencarregada tingués accés, 
directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa exigirà 
el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què 
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat. 

 

- Propietat intel·lectual 
 
.1. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, adquireix 

amb caràcter exclusiu l’exercici dels drets d’explotació de l’objecte d’aquest Protocol, 
especialment: 

 

- Aquells continguts que desenvolupi i elabori en el marc de la Xarxa OTL, ja siguin 
materials metodològics, eines de gestió, materials de difusió o altres que es 
consideri oportuns per a un correcte i òptim funcionament de les OTL. 

 

- Qualsevol dels productes confeccionats com a conseqüència de les trobades 
d’intercanvis d’experiències i reunions de grups de treball relacionats amb 
l’activitat i funcionament de les OTL. 

 
.2. La Diputació de Barcelona podrà cedir els seus drets d’explotació quan expressament 

així ho autoritzi i sempre prèvia sol·licitud de la OTL interessada. 
 

- Vigència i causes d’extinció 
 
.1. El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí de la Província de 

Barcelona i amb la incorporació, mitjançant l'adhesió, dels ens locals que ho sol·licitin 
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una vegada que la Diputació de Barcelona hagi verificat el compliment dels requisits 
de la clàusula cinquena i n’aprovi l’adhesió. 

 
.2. La Xarxa OTL té durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats 

recollides en aquest Protocol i sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir 
els productes o actuacions de desplegament que ofereix la Diputació de Barcelona, i 
podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents: 

 

- Per acord dels òrgans competents dels ens membres de la Xarxa. 
 

- Per impossibilitat legal o material per realitzar els seus objectius. 
 

- Per qualsevol altra circumstància legal. 
 
.3. L’acord d’extinció del Protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa. 
 

- Modificació 
 
.1. La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i actualitzar-lo per 

adaptar-lo a les necessitats canviants del moment. 
 
.2. Serà la Diputació de Barcelona a qui li correspondrà aprovar les modificacions del 

present Protocol que seran comunicades als ens locals. En cas que es tracti de 
modificacions essencials, els ens locals adherits les hauran de ratificar expressament 
i notificar-les degudament a la Diputació de Barcelona. 

 

- Abast 
 
.1. L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà en cada cas el que 

es desprengui dels termes i de les condicions que resultin dels convenis o dels actes 
específics que se subscriguin o que despleguin les previsions del Protocol. 

 
.2. Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen cap 

limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i s’estableixen 
sens perjudici d’altres relacions convencionals formalitzades, quan escaigui, al marge 
d’aquest instrument. 

 

- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
.1. La Xarxa OTL es regirà per aquest Protocol, així com per la legislació de règim local, i 

particularment per la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del present Protocol. 

 
.2. En el marc de la Xarxa OTL, els convenis de col·laboració per a la posada a 

disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, tenen caràcter de 
normativa específica per a aquelles entitats locals adherides a la Xarxa que hagin 
formalitzat el citat conveni amb la Diputació de Barcelona. 
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.3. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts 

se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
Disposició derogatòria única 
 
Llevat d’allò establert al règim de transitorietat de la disposició següent, amb la publicació 
del present Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa OTL queden derogats i sense efectes 
els convenis específics, que es relacionen a continuació, de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i les entitats locals titulars d’una OTL subscrits a l’empara de l’acord de la 
Junta de Govern de 9 de maig de 2013 (ref. reg. AJG 191/13), pel qual es va aprovar el 
conveni tipus que regulava els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i de les 
entitats locals que integren la Xarxa OTL per a la inserció sociolaboral en el mercat de 
treball de les persones amb trastorns de salut mental: 
 

Ens locals amb conveni Xarxa OTL NIF 
Ref. reg. 
convenis 

1 Aj. Badalona P0801500J 1089/13 

2 Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 1090/13 

3 Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 1088/13 

4 Aj. Granollers P0809500B 1091/13 

5 Aj. Hospitalet de Llobregat P0810000J 520/14 

6 Aj. Manresa P0811200E 1003/13 

7 Aj. Mollet del Vallès P0812300B 995/13 

8 Aj. Rubí P0818300F 1500/13 

9 Aj. Sabadell P0818600I 1352/13 

10 Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 1141/13 

11 Aj. Santa Coloma de Gramenet P0824500C 1085/13 

12 Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 1087/13 

13 
Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 997/13 

14 Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1086/13 

15 Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1215/13 

16 Consell Comarcal del Maresme P5800008D 996/13 

 
Disposició transitòria única: Convenis Xarxa OTL 
Els convenis específics de col·laboració relacionats a la disposició anterior restaran en vigor, 
en tot allò que no contradigui l’establert en aquest Protocol i, en concret, les clàusules que 
es deroguen i deixen sense efectes amb la publicació d’aquest Protocol són: 2.1.2.e, 2.2., 
3.1. i 3.4. La vigència de la resta clàusules dels esmentats convenis es mantindrà mentre no 
s’hagi formalitzat l’adhesió de l’entitat local al present Protocol i, en qualsevol cas, per un 
període màxim d’un any comptador des de la data de publicació d’aquest Protocol.” 

 
Segon.- APROVAR l’Annex corresponent al model d’adhesió a la Xarxa d’Oficines 
Tècniques Laborals (Xarxa OTL). 
 
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.” 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres professionals i 
estables, per a l’exercici 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar els projectes i 
les activitats de les orquestres simfòniques i de cambra de caire professional i estable 
que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat). 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent vint-
i-cinc mil euros (125.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48900 del 
pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
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procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 08323/16, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar els projectes i les activitats de les 
orquestres simfòniques i de cambra de caire professional i estable que tinguin la seva 
seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) per a l’exercici 2016, 
el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions per a orquestres 
professionals i estables a l’any 2016.  

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08323/16 
 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
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2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a 
finançar projectes i activitats de les orquestres professionals i estables incloses en la 
tipologia següent: 
 

a. Orquestres simfòniques professionals 
b. Orquestres de cambra professionals 

 
Són objecte de suport de la present convocatòria: 
 

 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de 
qualitat i compromís. 

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

 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les 
orquestres. 

 
Queden exclosos de suport els projectes, les activitats o les accions: 
 

 que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes 
magistrals i altres activitats purament acadèmiques). 

 que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre programa o 
línia de suport de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 

 Apropar la música clàssica als ciutadans amb la programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca continuada de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de la música clàssica. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb la música clàssica. 

 Millorar la difusió de les activitats de l’orquestra o formació musical a través de l’ús 
d’un web específic i de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb 
els ciutadans. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les activitats de les orquestres professionals i estables desenvolupades entre l’1 de 
setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que 
gestionen orquestres professionals, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
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prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de 

Barcelona (excloent Barcelona ciutat). 

 Fer un mínim de 10 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2015 fins el 31 
d’agost 2016, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la 
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació. 

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

 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.  

 Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o 
cartell. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5. Documentació a aportar 
 
1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web de l’Oficina de Difusió 

Artística (http://www.diba.cat/web/oda/descarregues) i que haurà d’incorporar la següent 
informació: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que es sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud. 
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: la trajectòria 
professional del responsable artístic o director titular, la participació de solistes i directors 
convidats, la trajectòria de la formació, la descripció del repertori, la descripció del 
programa pedagògic, descripció de les accions de comunicació i una relació dels 
concerts realitzats i previstos entre l’1 de setembre de 2015 fins el 31 d’agost del 2016. 

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

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

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

de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
 

http://www.diba.cat/web/oda/descarregues
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6) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

 
7) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 

acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual. 

 
8) Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 

d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

 Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 

 Escriptura de constitució o Estatuts. 

 Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

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

 Pla de comunicació de l’orquestra, si en disposa. 

 En cas d’associacions o fundacions caldrà acreditar que estar inscrita al corresponent 
Registre Oficial. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 15 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/oda/descarregues 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’haurà de presentar a 
qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 

 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  

http://www.diba.cat/web/oda/descarregues
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

a. La qualitat artística de la formació (fins a 15 punts) es valorarà: 

- la trajectòria professional del responsable artístic o director titular, fins a 5 punts 

- la participació de solistes i directors convidats, fins a 5 punts 

- la trajectòria de la formació, fins a 5 punts 
 

b. L’interès del repertori (fins a 15 punts) es valorarà: 

- l’interès artístic i coherència del repertori, fins a 5 punts 

- la innovació i l’originalitat del repertori, fins a 5 punts 

- la incorporació de propostes adreçades a nous públics, fins a 5 punts 
 

c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 10 punts) es 
valorarà: 

- l’existència d’un programa pedagògic i social, fins a 5 punts 

- l’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts 
 

d. Activitat territorial (fins a 10 punts) es valorarà: 

- els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 5 punts 

- els concerts, organitzats per la pròpia formació o per tercers, que es facin fora del 
municipi de l’espai de residència, fins a 5 punts. 

 
e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts) es valorarà: 

- pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 5 punts 

- ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 3 punts 

- patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 2 punts 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
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a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació 
igual o superior a 35 punts. 

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

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 35 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent vint-i-cinc mil euros 
(125.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900. 
 
Depenen dels ens beneficiaris poden veure’s afectades altres aplicacions pressupostàries. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 9, i 
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a 
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que 
tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport per trams segons la 
puntuació obtinguda. L'establiment d'aquests trams per puntuació i percentatges de suport 
quedarà degudament motivat en l'informe d'instrucció. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència dels Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 Pel Diputat delegat de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable 

 Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports 

 Per un membre de l’Àrea de Presidència 

 Per la Gerent dels Serveis de Cultura 

 Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

319 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès 
públic. 

 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 

16. Despeses subvencionables 
 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

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

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

l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal 
laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social. També se 
subvencionaran les despeses per serveis de direcció, gestió, administració o 
comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats. 
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c) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de lloguer de partitures, faristols i altres elements imprescindibles per a la 
realització dels concerts; lloguer d’espais d’actuació; arrendament de material tècnic; 
contractació puntual de personal tècnic de so i d’il·luminació; lloguer i transport 
d’instruments; lloguer d’espais d’assaig o magatzem, i tarifes generals a favor de les 
entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual. 

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

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

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

relacionats amb l’activitat objecte de la sol·licitud. 
 

S’estableix un percentatge màxim del 50% en despesa de personal integrat en l’estructura 
de l’entitat sobre el pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció. 
 
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-
lo.  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat que superin el 50% del 
pressupost total del projecte/activitat. 

 

 Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 
minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 

 Despeses corresponents a viatges i allotjaments. 
 

 Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais 
on es desenvolupi l’activitat. 

 

 L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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19. Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de novembre 
de 2016. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/oda/descarregues, i revestirà la 
forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 

 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 

 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 RLGS.  

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

4) S’haurà de justificar una despesa del doble de l’import de la subvenció concedida. 
 
5) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
6) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 

7) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 

http://www.diba.cat/web/oda/descarregues
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22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 

 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la 
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 

a les presents bases. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 

28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya”. 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
“Extracte de l’Acord de [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoquen subvencions per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres professionals i 
estables a l’any 2016. 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/oda/descarregues.  
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que 
fonamenta el seu atorgament i que gestionen orquestres professionals, sempre que no 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/oda/descarregues
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estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que 
tot seguit es detallen: 
 

 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de 
Barcelona (excloent Barcelona ciutat). 
 

 Fer un mínim de 10 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2015 fins el 31 
d’agost 2016, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la 
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 intèrprets per actuació. 

 

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

 

 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.  
 

 Els concerts que formin part de la temporada han de tenir un programa de mà o 
cartell. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura destinades a 
finançar projectes i activitats de les orquestres professionals i estables incloses en la 
tipologia següent: 
 

a. Orquestres simfòniques professionals 
b. Orquestres de cambra professionals 

 
Són objecte de suport de la present convocatòria: 
 

 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de 
qualitat i compromís. 

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

 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les 
orquestres. 

 
Queden exclosos de suport els projectes, les activitats o les accions: 
 

 que tinguin bàsicament un caràcter docent (conferències, xerrades, classes 
magistrals i altres activitats purament acadèmiques). 

 que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre programa o 
línia de suport de la Diputació de Barcelona. 
 

Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
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El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent vint-i-cinc mil euros 
(125.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900. 
 
Depenen dels ens beneficiaris poden veure’s afectades altres aplicacions pressupostàries. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 9 de 
la convocatòria, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge 
màxim de suport a aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es 
disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport 
per trams segons la puntuació obtinguda. L'establiment d'aquests trams per puntuació i 
percentatges de suport quedarà degudament motivat en l'informe d'instrucció. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 15 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/oda/descarregues 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’haurà de presentar a 
qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/web/oda/descarregues
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
cent vint-i-cinc mil euros (125.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs de fotografia i 
vídeo: “Què t’emociona de la biblioteca?”. La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Antecedents 
 
1. La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona assessora i 

dóna suport en la creació i el desenvolupament dels serveis bibliotecaris i lidera la 
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona per tal que 
es pugui garantir l’equilibri territorial, la qualitat del servei en matèria bibliotecària i 
l’accés igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. 

 
2. En el marc de les actuacions de promoció i suport de la XBM, la Gerència de 

Serveis de Biblioteques ha considerat oportú convocar un Concurs de fotografia i 
vídeo digital a través de la xarxa social Instagram. 

 
3. L’objectiu d’aquest Concurs de fotografia i vídeo de les biblioteques de la XBM és 

doble, d’una banda fomentar i mostrar la vinculació dels ciutadans amb les seves 
biblioteques i donar valor a aquest equipament públic dels del punt de vista dels 
usuaris i, d’altra banda, promoure i fer difusió de la biblioteca municipal, a través de 
les xarxes socials. 
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4. S’han redactat les bases que regiran la convocatòria d’aquest concurs obert al 

públic en general i a tots els usuaris de les biblioteques de la XBM. 
 
5. 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 
de Barcelona (BOPB), amb el contingut de les bases específiques i de la 
convocatòria. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist el disposat a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local; a l’article 240 i concordants del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; així 
com a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 
15 de gener de 2009). 

 
2. Atès que aquesta Ordenança estableix, a la seva disposició addicional tercera, que 

l’atorgament de premis de qualsevol naturalesa s’ha d’ajustar al contingut de 
l’Ordenança, llevat d’aquells aspectes en els quals, per la seva especial naturalesa, 
no resulti aplicable. 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria de premis de naturalesa 
subvencional, per delegació de la Presidència. 

 
Per tant es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, dels premis corresponents al Concurs de fotografia 
i vídeo digitals “Què t’emociona de la biblioteca?”, d’acord amb el text que es transcriu 
a continuació: 
 

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS “QUÈ T’EMOCIONA DE LA BIBLIOTECA?” 
 
1. Àmbit  
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona organitza un concurs 
de fotografia i vídeo digitals, sota el lema “Què t’emociona de la biblioteca?”, per mostrar la 
vinculació dels ciutadans amb les biblioteques i donar a conèixer les xarxes socials de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
2. Objecte i publicació 
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L’objecte d’aquestes bases és la regulació del concurs de fotografia i vídeo “Què t’emociona 
de la biblioteca?”, amb el que es vol donar a conèixer el valor de la biblioteca pública des del 
punt de vista dels usuaris a través de les seves fotografies i vídeos, que mostraran els 
elements i espais que més agraden de les diferents biblioteques. 
 
El concurs està pensat per dues categories: persones participants i biblioteques. Les 
persones participaran presentant fotografies o vídeos i, alhora, estaran fent participar a la 
seva biblioteca, dins de la categoria biblioteca. 
 
Les fotografies i els vídeos rebuts en el marc del concurs seran publicats a la pàgina web de 
la Biblioteca Virtual: http://bibliotecavirtual.diba.cat/ identificades amb el nom: “Què 
t’emociona de la biblioteca?”. 

 
3.  Participants 
 
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 14 anys. 
 
Els participants han de ser els autors materials de la fotografia o vídeos digitals concursants, 
que ha de ser original per poder-ne comprovar l’autoria. 
 
4.  Règim d’atorgament  
 
El règim d’atorgament dels premis serà el de concurrència competitiva entre totes les 
fotografies i els vídeos participants. 
 
5.  Temàtica 
 
D’acord amb la temàtica d’aquest concurs, les fotografies i els vídeos han d’estar vinculats a 
les biblioteques públiques i respondre la pregunta “Què t’emociona de les biblioteques?”.  
 
6. Requisits de participació  
 
a) Admissió d’obres  
 
Cada participant podrà presentar tantes fotografies i vídeos digitals com vulgui.  
 
Les fotos i els vídeos han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs. 
 
Cada fotografia o vídeo haurà de tenir obligatòriament el nom de la biblioteca d’on és usuari 
el participant i opcionalment un títol o comentari.  
 
Les fotografies i vídeos s’hauran d’etiquetar al perfil propi d’Instagram de cada usuari i 
penjar amb el hashtag  #emociobiblioteca. 
 
Es pot participar també enviant les fotografies i vídeos al correu electrònic 
gsb.web@diba.cat, fent constar el nom i cognoms del participant.  
 
En el termini de dos dies laborables després de la recepció del correu electrònic, la 
fotografia o vídeo participant es penjarà al perfil d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals i s’enviarà un avís conforme la participació ha estat efectiva al mateix correu 
electrònic des del qual s’ha rebut la fotografia o vídeo. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden 
consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/. 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/
mailto:gsb.web@diba.cat
http://instagram.com/legal/terms/
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b) Requisits tècnics de la participació per correu electrònic 
 
Pel que fa a les fotografies digitals enviades per correu electrònic han de ser en format JPG 
i alçada mínima de 800x600 píxels respectivament i un pes màxim de 2,5MB. 
 
Pel que fa als vídeos la durada màxima ha de ser de 60 segons, la resolució mínima de 
600x315 píxels / 600x600 píxels. El tamany màxim ha de ser de 1,75 GB. 
 
7. Criteris de valoració 
 
D’acord amb l’objecte de la convocatòria detallat a l’article 2 d’aquestes bases, el concurs 
valorarà dues categories: participants individuals i biblioteques. 
 
7.1. Categoria participants individuals: 
 
Per a la valoració de les fotografies i vídeos participants es comptabilitzaran els vots que 
rebin del públic, a través d’Instagram. Un vot serà equivalent a un “m’agrada” d’aquesta 
plataforma, des d’on es gestionarà el concurs.  
 
Per a la determinació de la fotografia i vídeo guanyador es farà un rànquing dels més votats.  
 
7.2. Categoria biblioteca: 
 
Es comptabilitzaran la quantitat de fotografies de cada biblioteca presentades pels seus 
usuaris, per atorgar un premi a la biblioteca amb més participants.  
 
8. Termini de presentació 
 
El termini per presentar les fotografies o vídeos serà de l’1 al 31 d’octubre de 2016, prèvia 
publicació al BOPB. 
 
9. Comissió tècnica  
 
Es constituirà una Comissió formada per  tres tècnics de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques. 
 
Aquesta Comissió tècnica validarà el recompte de vots, resoldrà en cas d’empat i farà la 
proposta de veredicte, que serà inapel·lable.  
 
L’Organització i la comissió tècnica es reserven la facultat de resoldre qualsevol incidència o 
eventualitat no prevista en aquestes bases. 
 
10. Veredicte 
 
Hi haurà un guanyador per a cadascuna de les categories: participants individuals i 
biblioteca. 
 
En la categoria de participants individuals: hi haurà primer i segon premi per a les dues 
fotografies o vídeos que hagin obtingut més vots, classificades en primer i segon lloc, 
respectivament. 
 
En la categoria de biblioteca: hi haurà un únic premi per a la biblioteca amb més usuaris 
participants. 
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El veredicte es farà públic en el termini de 10 dies des de la data de finalització del concurs, 
a través de la pàgina web bibliotecavirtual.diba.cat i a les xarxes socials de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals.  
 
11.  Premis  
 
11.1. En la categoria de participants individuals: 
 
1r premi: una tauleta tàctil.  
 
2n premi: un val de 100 euros per la compra de llibres. 
 
11.2. En la categoria de biblioteca: 
 
Primer i únic premi. Realització d’una activitat de foment a la lectura i la cultura a la 
biblioteca premiada.   
 
En la categoria individual, només es concedirà un premi per participant. En cas que una 
persona resulti seleccionada per a més d’un premi, se li reservarà el superior i concedirà 
l’altre al finalista següent. 
 
11.3. Procediment d’acceptació dels premis 
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques es posarà en contacte amb els guanyadors, els 
quals, a través de l’email gsb.web@diba.cat, hauran de confirmar la seva voluntat 
d’acceptar el premi en el termini màxim de deu dies naturals i facilitar el seu nom i cognoms, 
el DNI i un telèfon de contacte i, en el cas dels participants a través d’Instagram, adjuntaran 
la imatge original que ha resultat guanyadora.   
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada 
a continuació. 
 
12.  Exposició de les obres 
 
Les fotografies i els vídeos participants es podran publicar a Instagram, Facebook i Twitter 
i altres suports de difusió gestionats per la Diputació de Barcelona. La Gerència de Serveis 
de Biblioteques es reserva el dret de fer una exposició presencial que es podria veure a 
diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals sense que comporti cap tipus 
d’abonament de drets.  
 
A totes les fotografies que es publiquin hi constarà l’autoria. 
 
13. Propietat intel·lectual  
 
Els drets de les imatges i vídeos seran sempre propietat del seu autor. Pel fet de participar 
en el concurs, els autors cediran de manera no exclusiva a la Diputació de Barcelona, els 
drets d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com la 
posada a disposició telemàtica a Internet i a Xarxes socials) de les fotografies i vídeos 
presentats, dels que la Diputació no en podrà fer un ús comercial. 
 

mailto:gsb.web@diba.cat
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Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que no 
existeixen drets previs de tercers sobre les obres presentades a concurs. No es pot vulnerar 
el dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers. 
 
14. Sobre els drets d’imatge i els continguts 
 
Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que surtin a les 
seves fotografies i vídeos, així com de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin. 
 
D’acord amb l’anterior, en cas que apareguin persones a les obres presentades, hauran de 
comptar amb el seu consentiment. Si a la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver 
obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. 
 
Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, 
empresa o associació. Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin 
atemptar contra l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones. 
 
Tampoc no es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris. 
 
L’Organització es reserva el dret d’excloure qualsevol contingut que no segueixi aquests 
requisits. Igualment, no es fa responsable del seu incompliment per part dels usuaris, ni de 
les conseqüències d’aquest incompliment. 
 
15. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), els participants autoritzen que les seves dades personals siguin 
incorporades al fitxers informàtics de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest concurs, per contactar amb els 
guanyadors, per a la tramesa d’informació, publicitat, publicacions digitals, i d’altra 
informació relacionada. 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal. 
 
El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho 
per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la 
Diputació de Barcelona. 
 
16. Acceptació de les bases 
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació, 
implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, la Diputació de Barcelona quedarà 
alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte d’aquell. 

 
Segon. AUTORITZAR la despesa de tres-cents vuitanta-nou euros (389,00€), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40200/33210/48100 del vigent pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. DISPOSAR la publicació de les bases i la convocatòria per a la concessió dels 
premis corresponents al Concurs de fotografia i vídeo digitals “Què t’emociona de la 
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biblioteca?”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò 
previst a l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en resolució de l’expedient núm. 2016/3028.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
“En data 24/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús de data 17 de març de 
2016 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BP-5107, al terme 
municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. 2016/3028), les obres següents: 
 

 Instal·lacions de rètols amb el text "Municipi adherit a l'Associació de Municipis 
per la Independència" amb un rètol de Benvinguda, al PK 36+360, marge dret, 
tram urbà i no urbà, al PKs 39+944 i 42+690, marge dret, tram urbà i al PK 
41+450, marge esquerre, tram urbà i urbà (travessera). 

 

 Legalització d’un rètol de benvinguda instal·lat amb denúncia 2015/234, al PK 
37+402, marge esquerre, tram urbà i no urbà. 

 
En data 10/05/2016 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 Cànoves i Samalús en data 17 de 
març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

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

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

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  
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Condicions generals 
 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte amb 
l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es procedirà 
a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a terme, 
condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

335 
 

aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, autorització 
per a realitzar, a la carretera BP-5107, al terme municipal de Cànoves i Samalús 
(expedient núm. 2016/3028), les obres següents: 
 

 Instal·lacions de rètols amb el text "Municipi adherit a l'Associació de Municipis 
per la Independència" amb un rètol de Benvinguda, al PK 36+360, marge dret, 
tram urbà i no urbà, al PKs 39+944 i 42+690, marge dret, tram urbà i al PK 
41+450, marge esquerre, tram urbà i urbà (travessera). 

 

 Legalització d’un rètol de benvinguda instal·lat amb denúncia 2015/234, al PK 
37+402, marge esquerre, tram urbà i no urbà. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb 
domicili a efectes de notificacions a Cànoves i Samalús (08445), Masia Can 
Casademunt, s/n, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3098.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 01/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de la mateixa data 
en el qual es sol·licita autorització per a desmantellament d'horts, a la carretera BV-
2002 del PK 5+600 al PK 5+650, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 2016/3098). 
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En data 06/05/2016 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 Santa Coloma de Cervelló en data 1 
d'abril de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

 
- El tram de barrera de seguretat que es desmunti per donar accés a la zona d’obres 

quedarà totalment restituït a la finalització de les mateixes.  
 
- Una vegada finalitzades les obres s’avisarà a l’oficial especial de permisos de la 

Gerència per tal de donar el vistiplau de la correcta reposició i muntatge del tram de 
barrera afectat. 

 
Condicions generals 
 

Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte amb 
l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es procedirà 
a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a terme, 
condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 
 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 
autorització de desmantellament d'horts, a la carretera BV-2002 del PK 5+600 al PK 
5+650, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló (expedient núm. 2016/3098), 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 Santa Coloma de Cervelló, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Cervelló (08690), carrer 
Pau Casals, 26-34, amb indicació dels recursos procedents.” 
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48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en resolució de l’expedient núm. 2016/3252.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 30/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat de data 16 de març de 
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació 
temporal de rètols P-20 i R-301 (limitació 30 i 50), a la carretera BV-1201 del PK 
1+000 al PK 1+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Olesa de 
Montserrat (expedient núm. 2016/3252). 
 
En data 06/05/2016 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 d'Olesa de Montserrat en data 16 de 
març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser 

els mateixos que hi havia amb anterioritat a l’ús de la mateixa, havent de reparar el 
sol·licitant qualsevol desperfecte que s’ocasioni. 

 
- La senyalització provisional quedarà totalment retirada el dia 2/11/2016. 
 
- El sol·licitant serà responsable directe de tots els danys i perjudicis personals 

eventualment produïts per aquesta senyalització provisional. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
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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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, autorització 
d’obres d’instal·lació temporal de rètols P-20 i R-301 (limitació 30 i 50), a la carretera 
BV-1201 del PK 1+000 al PK 1+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
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d’Olesa de Montserrat (expedient núm. 2016/3252), 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 validesa fins el 2 de novembre de 2016 
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 d'Olesa de Montserrat, amb 
domicili a efectes de notificacions a Olesa de Montserrat (08640), carrer Anselm Clavé, 
189, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Torrelles de Foix, en resolució de l’expedient núm. 2016/3391.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Torrelles de Foix de data 23 de març de 2016 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a 
la carretera BV-2122 al PK 4+230, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Torrelles de Foix (expedient núm. 2016/3391). 
 
En data 26/04/2016 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 Torrelles de Foix en data 23 de març 
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Les obres es realitzaran sense afectar el trànsit i sense posar-lo en perill. 
 
- La zona de treballs quedarà neta i en perfectes condicions una vegada finalitzats 

els mateixos. 
 
- La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre. 
 
- Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat del 

mirall, així com la seva reposició en cas de pèrdua del mateix a conseqüència d’un 
accident o d’altres. 

 
Condicions generals 
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, autorització 
d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-2122 al PK 4+230, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Torrelles de Foix (expedient núm. 2016/3391), 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 Torrelles de Foix, amb 
domicili a efectes de notificacions a Torrelles de Foix (08737), Plaça Lluís Companys, 
s/n, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3477.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 11/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera 
BV-5227 del PK 6+629 al PK 6+637, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Santa Maria de Besora (expedient núm. 2016/3477). 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 20 d’abril 
de 2016, notificat en forma en data 27 d’abril de 2016, es va requerir l'interessat a fi 
que esmenés la sol·licitud. 
 
En data 06/05/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida.  
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En data 13/05/2016 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 Santa Maria de Besora en data 11 
d’abril de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 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:  
 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, 
autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-5227 del       
PK 6+629 al PK 6+637, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa Maria de 
Besora (expedient núm. 2016/3477), 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 Santa Maria de Besora, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Maria de Besora (08589), Pg. Pla de 
Teia núm.13, amb indicació dels recursos procedents.” 

 

51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tall de carretera 
per motius de seguretat, a la carretera BV-2432, a favor de l’Ajuntament de 
Sabadell, en resolució de l’expedient núm. 2016/3478.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

“En data 08/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sabadell de data 7 d'abril de 2016 en el qual 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

349 
 

es sol·licita autorització per un tall de carretera per motius de seguretat, a la carretera 
BV-2432 del PK 1+350 al PK 1+590, tram urbà, al terme municipal de Sabadell 
(expedient núm. 2016/3478). 
 
En data 06/05/2016 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 Sabadell en data 7 d'abril de 2016 i 
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

 
- Abans del 31/07/16 s’haurà presentat a aquesta Gerència una solució de reparació 

del mur en perill de caiguda, la qual serà objecte d’autorització específica. En cap 
cas, la solució adoptada preveurà una sabata de cimentació per sota de la calçada 
de la carretera afectada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sabadell, autorització de tall de 
carretera per motius de seguretat, a la carretera BV-2432 del PK 1+350 al PK 1+590, 
tram urbà, al terme municipal de Sabadell (expedient núm. 2016/3478), que s’hauran 
de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sabadell, amb domicili a 
efectes de notificacions a Sabadell (08201), Plaça Sant Roc, 1, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Càmping El Garrofer, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/3804.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 15/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Càmping El Garrofer, SL de data 12 d'abril de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol, a la 
carretera C-246a, al PK 38+970, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pere de Ribes (expedient núm. 2016/3804). 
 
En data 03/05/2016 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 Càmping El Garrofer, SL en data 12 d'abril de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

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

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

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

 
- El rètol es situarà fora de la zona de servitud, és a dir a més de 8 m de l’aresta 

exterior de l’explanació. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

 
- 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, 
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Càmping El Garrofer, SL, autorització d’obres 
d’instal·lació d'un rètol, a la carretera C-246a, al PK 38+970, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 2016/3804), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Càmping El Garrofer, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), Ctra. C-246a, km 39, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., en resolució de l’expedient núm. 
2016/3847.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. de data 15 d'abril 
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’ocupació 
provisional de la calçada per obres de conservació del pont de l'autopista C-32, a la 
carretera BV-5026 del PK 0+621 al PK 0+841, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal del Masnou (expedient núm. 2016/3847). 
 
En data 10/05/2016 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 Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. en data 
15 d'abril de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la 

carretera afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
- 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. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., 
autorització d’obres d’ocupació provisional de la calçada per obres de conservació del 
pont de l'autopista C-32, a la carretera BV-5026 del PK 0+621 al PK 0+841, ambdós 
marges, tram urbà, al terme municipal del Masnou (expedient núm. 2016/3847), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., 
amb domicili a efectes de notificacions a Granollers (08401), Àrea de manteniment AP-
7 sortida 13, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
senyora M.T.G., en resolució de l’expedient núm. 2016/4067.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
En data 22/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. M.T.G de data 18 d'abril de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1229, marge esquerre, tram 
travessera, al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet (expedient núm. 
2016/4067) de:  
 

 Construcció de nou accés, del PK 1+020 al PK 1+050  

 Construcció de zona d’aparcament, al PK 1+020   
 
En data 10/05/2016 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 la Sra. M.T.G en data 18 d'abril de 2016 i d’acord 
amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés, superior a la 

distància mínima de parada. No s’instal·larà cap element a la vorera que 
disminueixi la visibilitat de l’accés. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials no es podran abocar ni al paviment de la carretera ni a les 

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, el trànsit de vianants tindrà continuïtat per fora de la 

zona de circulació del vehicles. 
 
- 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 
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responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada des de 

l’aparcament. 
 

- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a la sortida de 

l’aparcament. 
 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la Sra. M.T.G, autorització d’obres a la carretera 
BV-1229, marge esquerre, tram travessera, al terme municipal de Sant Vicenç de 
Castellet (expedient núm. 2016/4067) de:  
 

 construcció de nou accés, del PK 1+020 al PK 1+050  

 construcció de zona d’aparcament, al PK 1+020    
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. M.T.G, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Ter Plàstic Recycling, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/4187.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 27/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ter Plàstic Recycling, SL de data 27 d'abril de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol, a la carretera 
B-522 al PK 6+085, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient 
núm. 2016/4187). 
 
En data 11/05/2016 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 Ter Plàstic Recycling, SL en data 27 d'abril de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells 
indicatius i informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Ter Plàstic Recycling, SL, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol, a la carretera B-522 al PK 6+085, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Gurb (expedient núm. 2016/4187), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Ter Plàstic Recycling, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, carretera B-522, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la renuncia a una autorització d’obres 
a favor de la empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A., en resolució de 
l’expedient núm. 2015/9388.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 10 de març de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Transports i Excavacions Ribera, SA les obres de 
construcció de nou accés, a la carretera BV-1248, del PK 5+790 al PK 5+805, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sabadell (expedient núm. 2015/9388). 
 
En data 18 d’abril de 2016, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Transports i Excavacions Ribera, SA en que sol·licita 
l’anul·lació de l’autorització atorgada en l’expedient 2015/9833, al·legant que vistes les 
condicions a les que està sotmesa l’autorització esmentada, no veu viable la seva 
execució. 
 
En data 27 de maig de 2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per Transports i Excavacions Ribera, SA en data 13 
d'abril de 2016, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'anul·lació sol·licitada ja que 
l'obra autoritzada amb aquest número d'expedient no ha estat començada.” 
 
En el mateix acord de data 10 de març de 2016, del qual es sol·licita l’anul·lació, es va 
aprovar una liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent, per un import 
de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 284,85 euros, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos superiors a 4 metres d'amplada.  
 
D’acord amb el que estableix l’Ordenança fiscal vigent, la renúncia del sol·licitant a 
l’autorització atorgada comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros.  
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de renúncia de l’autorització d’obres de construcció de 

nou accés, a la carretera BV-1248, del PK 5+790 al PK 5+805, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Sabadell (expedient núm. 2015/9388), aprovada per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de març de 2016 
(expedient número 2015/9388). 
 
Segon.- ANUL·LAR, en conseqüència, la liquidació de la taxa aprovada en l’acord més 
amunt indicat, per import de 284,85 euros, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres 
d'amplada.  
 
Tercer.- APROVAR una nova liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança fiscal 
vigent, per renúncia a l’autorització atorgada per un import de 50,63 euros. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a Transports i Excavacions Ribera, SA, amb 
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
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57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a l’execució de les obres del “Projecte 
Complementari de Millora de la intersecció de les carreteres BV-5001 i BV-5011 
al T.M. de Montcada i Reixac”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració titular de les carreteres BV-5011 
i BV-5001, en el terme municipal de Montcada i Reixac. De la seva gestió, conservació 
i explotació se n’encarrega la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació. 
 
Atès que en aplicació del Pla de Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada 
Gerència de Serveis, va redactar el projecte constructiu de les obres de “Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 
3240-PC-01), aprovat definitivament per aquesta Diputació mitjançant Decret de la 
Presidència de 19 de febrer de 2014, amb el pressupost de 412.362,72 EUR, IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (86.596,17 EUR), resulta tenir un pressupost total 
de 498.958,89 euros. 
 
Atès que amb data 12 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en 
el qual es van determinar els respectius àmbits de conservació i explotació de les 
obres que quedaran de la responsabilitat de les parts, amb posterioritat a l’execució a 
càrrec de la Diputació de les obres definides en el projecte constructiu abans 
esmentat. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa responsable de l’execució 
de les obres esmentades, que ha dut a terme la seva adjudicació, a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Ateses les incidències que s’han esdevingut en el curs de l’execució d’aquestes obres, 
ha estat necessari procedir a la seva suspensió i amb l’objecte d’executar una sèrie 
d’obres complementàries no contemplades inicialment en el projecte originari (Codi 
3240-PC-01), a proposta de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures formulada en informe tècnic de 27 de novembre de 2015, la Diputació 
de Barcelona per Decret de la Presidència de 18 de gener de 2016 ha hagut d’aprovar 
el “Projecte Complementari de Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-
5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-02), amb un pressupost d’execució 
per contracta de 104.938,22 EUR, IVA inclòs, el qual es desglossa en 86.725,80 EUR, 
IVA exclòs i l’IVA (21%) de 18.212,42 EUR. Aquest últim projecte, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, té per finalitat definir les obres 
de desguàs d’un col·lector d’aigües residuals, així com la restitució del servei afectat 
de baixa tensió en l’àmbit de les obres de millora de la intersecció de la BV-5001 amb 
la BV-5011. 
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Atesa la necessitat d’accelerar, pels motius abans exposats, l’aprovació de l’expedient 
de contractació i l’adjudicació de les obres de l’esmentat projecte complementari per 
poder procedir a la seva execució sense més dilacions, s’ha procedit per Decret dictat 
en data 14 d’abril de 2016 pel Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació, a la declaració de la urgència per a la seva 
contractació i adjudicar les obres del referit Projecte complementari, autoritzant i 
disposant la despesa corresponent, per import de 104.938,22 EUR, (IVA inclòs), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/61100 del pressupost d’aquesta 
Diputació per a l’exercici 2016. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, en el seu 
informe tècnic de lliurament del Projecte complementari de data 27 de novembre de 
2015, va formular informe, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a 
incloure en un nou conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, als efectes de l’execució de les obres i de la 
definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres que es 
contemplen com a objecte del nou “Projecte Complementari de Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 
3240-PC-02). En aquest informe tècnic es preveu el cofinançament per part 
d’ambdues administracions del cost de les obres d’aquest Projecte complementari i 
l’import total de les actuacions a realitzar per a l’execució del Projecte Complementari 
s’ha valorat en 104.938,22 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost 
entre ambdues parts:  
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

Cost (IVA inclòs) 104.938,22 EUR  81.134,49 EUR 23.803,73 EUR 

 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres del Projecte 
Complementari i de determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del 
tram de la carretera, afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran 
a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, una 
vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un nou conveni de 
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions, amb les respectives 
aportacions de les dues administracions al seu cofinançament. 
 
Atès que en virtut del Decret d’adjudicació de les obres del Projecte complementari 
que abans s’ha referit, l’import de l’esmentada aportació municipal ha estat avançada 
per part d’aquesta Diputació del pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’exercici 2016, per tal de disposar del total de 
l’actuació amb la finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atès que amb data posterior a la del referit Decret d’adjudicació de les obres del 
Projecte complementari, l’Ajuntament ha presentat el certificat acreditatiu de la 
disponibilitat pressupostària de l’import de la seva aportació de 23.803,73 EUR per al 
finançament de les obres del Projecte complementari, prevista en la nova proposta de 
conveni.  
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Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que, de conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de 
la Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de 
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la 
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà 
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb 
independència del seu origen. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la 
Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa núm. 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom 
i representació de la Diputació de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, amb la finalitat de l’execució de les 
obres del “Projecte Complementari de Millora de la intersecció de les carreteres BV-
5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-02), d’acord amb el text 
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 
SOBRE LES OBRES DEL PROJECTE COMPLEMENTARI DE MILLORA DE LA 

INTERSECCIÓ DE LES CTRES. BV-5011 I BV-5001 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015. 
 
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Laura Campos Ferrer, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra.  
Maria José López Pallarés. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’Administració titular de les carreteres BV-5011 i BV-5001, 
en el terme municipal de Montcada i Reixac, encarregant-se de la seva gestió la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. 
 
II. En aplicació del Pla de Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis, va 
redactar el projecte constructiu de les obres de “Millora de la intersecció de les carreteres 
BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-01), aprovat per aquesta 
Diputació. 
 
III. L’entitat administrativa responsable de l’execució de les obres esmentades és la 
Diputació de Barcelona, que a través de la referida Gerència de Serveis, ha dut a terme 
l’adjudicació de les obres. 
 
IV. Amb data 12 de desembre de 2013 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en el qual es definien els 
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respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que quedaran de la 
responsabilitat d’ambdues parts, amb posterioritat a l’execució a càrrec de la Diputació de 
les obres definides en el projecte constructiu abans esmentat. 
 
V. Ateses les incidències que s’han esdevingut en el curs de l’execució d’aquestes obres, ha 
estat necessari procedir a la seva suspensió i amb l’objecte d’executar una sèrie d’obres 
complementàries no contemplades inicialment en el projecte originari, la Diputació de 
Barcelona ha hagut d’aprovar el “Projecte Complementari de Millora de la intersecció de les 
carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-02). Aquest 
últim projecte, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, té 
per finalitat definir les obres de desguàs d’un col·lector d’aigües residuals, així com la 
restitució del servei afectat de baixa tensió en l’àmbit de les obres de millora de la 
intersecció de la BV-5001 amb la BV-5011. 
 
VI. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un nou 
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius 
àmbits de conservació i manteniment de les obres objecte del nou “Projecte Complementari 
de Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i 
Reixac” (Codi 3240-PC-02), en virtut del qual es preveu el cofinançament per part 
d’ambdues administracions del cost de les obres d’aquest Projecte complementari, en la 
proporció que més endavant s’especifica en la part dispositiva del present conveni. 
 
VII. La minuta del present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data .............................. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte  del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts 
als efectes de l’execució de les obres del “Projecte Complementari de Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-
PC-02), així com la determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres 
resultants de les actuacions pròpies del Projecte complementari amb posterioritat a la seva 
execució. 
 
Es valora l’import total de les actuacions del Projecte complementari en 104.938,22 EUR 
(IVA inclòs), amb el següent repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 
Total Diputació de Barcelona 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

Cost (IVA 
inclòs) 

104.938,22 EUR  81.134,49 EUR 23.803,73 EUR 

 
Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona  
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La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es fa càrrec : 
 

- l’execució de les actuacions pròpies del “Projecte Complementari de Millora de la 
intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 
3240-PC-02), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació, amb un import total de 104.938,22 EUR, dels quals 81.134,49 EUR, 
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,  i  la resta de 23.803,73 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, avançada del pressupost de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’exercici 2016, per tal de disposar del 
total de l’actuació amb la finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació, 

 
- la contractació de les obres del Projecte Complementari, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de servei. 
 

La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres i pel que pertoca a l’àmbit 
propi de les obres contemplades en el Projecte Complementari que s’hagin executat, només 
es farà càrrec de la conservació i del manteniment de la calçada, del drenatge de la 
carretera i  de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
 
L’Ajuntament de Montcada i Reixac es farà càrrec de la seva part, consistent en l’import de 
23.803,73 EUR, sobre el cost total de les actuacions del Projecte Complementari.  
 
Així mateix, ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat 
pressupostària de la referida quantitat de l’aportació municipal per a finançar la seva part de 
les obres del Projecte Complementari. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-XXX, en 
el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a 
l’Ajuntament de la certificació de les obres executades pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Montcada i Reixac assumirà la titularitat i 
s’encarregarà de la conservació de tots els elements relacionats amb el col·lector de 
recollida d’aigües residuals previst en el Projecte Complementari. 
 
Quart.– Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 

Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les 
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.  
 

Cinquè.– Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
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per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.– Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Montcada i Reixac: Laura Campos Ferrer, Alcaldessa Presidenta; Mª 
José López Pallarés, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                (...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
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Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcaldessa i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a  
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la 
present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a 
trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat 
signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 
309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa deixar sense efecte, per delegació de la 
Presidència, el conveni de col·laboració, formalitzat, en data 25 de novembre de 
2014, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
per a l’execució de les obres del projecte de “Rotonda a la intersecció de la 
carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.M. Les Franqueses del Vallès”.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, va programar la contractació per a l’execució per 
part d’aquesta Diputació de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la 
intersección de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les 
Franqueses del Vallès”, amb un pressupost 536.044,55 EUR, IVA exclòs, que aplicant 
el 21% de l’IVA (112.569,36 EUR), resulta tenir un pressupost total de 648.613,91 
EUR, IVA inclòs. Aquest projecte va ser aprovat definitivament per Decret de la 
Presidència d’aquesta Diputació dictat en data 30 d’octubre de 2014 (Ref. reg.: D 
9748/14). 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2014 es va signar un conveni específic de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès (Ref.reg.: C 1209/14) per al finançament de les obres del 
projecte esmentat, en virtut de les clàusules del qual l’Ajuntament aportava 82.186,81 
EUR i la Diputació de Barcelona 566.427,10 EUR. La minuta del conveni esmentat 
havia estat aprovada prèviament en virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 2014 (Ref. Reg.: 
489/14 – Operació comptable 1401000711), rectificat per un altre acord adoptat per la 
mateixa Junta de Govern de la Diputació en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014 
(Ref. reg.: 597/14 – Operació comptable 1401900426), en virtut del qual es va aprovar 
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una retenció de crèdit per l’import total del cost de l’actuació objecte del conveni de 
648.613,91 EUR, dels quals 566.427,10 EUR corresponents al cost de l’actuació 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2014, i la resta de 82.186,81 EUR, corresponents a l’aportació 
municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104, tot això 
condicionat a l’efectivitat de les corresponents modificacions de crèdit. 
 
Atès que es va aprovar l’expedient de contractació de les obres mitjançant Decret del 
Vicepresident 3er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 24 
de desembre de 2014 (Ref. Reg.: D 12774/14). 
 
Atès que, havent-se procedit als preceptius tràmits de publicació de l’anunci de licitació 
de l’esmentada contractació, de presentació de proposicions i de constitució de la 
Mesa de contractació amb obertura de les ofertes econòmiques, es va observar baixa 
anormal en algunes de les ofertes presentades, havent-se procedit a efectuar la 
justificació de les ofertes presumptament desproporcionades i la corresponent 
proposta d’adjudicació en un informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica de Planificació 
i Actuació en Infraestructures en data 5 d’octubre de 2015, sense que s’hagués arribat, 
però, a adjudicar la contractació pel motiu que tot seguit s’exposa. 
 
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en un escrit de data 24 de juliol de 
2015, presentat en el Registre General d’aquesta Corporació el dia 6 d’agost de 2015, 
va demanar a la Diputació de Barcelona que aturés tots els procediments que s’havien 
dut a terme en relació al projecte esmentat, ja que diversos partits polítics i grups 
municipals havien presentat davant l’Ajuntament una moció política en el sentit de 
demanar suspendre l’execució del projecte aprovat i procedir a un nou estudi de les 
possibles solucions als problemes de seguretat viària de la carretera, moció que 
s’aprovaria per la Corporació municipal per comptar amb el suport polític necessari. 
 
Atès que en virtut de Decret, dictat en data 19 de maig de 2016 pel Vicepresident 1er. i 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i amb l’informe previ que va ser 
emès per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestuctures en sentit 
favorable a la petició de suspensió de l’execució del projecte formulada per 
l’Ajuntament, s’ha acordat per part d’aquesta Diputació renunciar a l’expedient de la 
contractació de les obres del projecte esmentat, i així mateix, deixar sense efecte 
l’aprovació de la despesa associada a l’expedient de contractació, i en conseqüència, 
anul·lar l’operació comptable 1402000334, per un import total de 648.613,91 EUR, IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104, del qual 
566.427,10 EUR corresponen a l’aportació de la Diputació de Barcelona i 82.186,81 
EUR corresponen a l’aportació municipal, segons abans s’ha exposat. Tot això, en 
base al que disposa l’article 155. 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
 
Atès que, així mateix, en virtut d’un altre Decret, dictat en data 19 de maig de 2016 pel 
Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, s’ha acordat 
per part d’aquesta Diputació renunciar a l’expedient de la contractació de la direcció de 
les obres del projecte esmentat, que s’havia aprovat per un Decret del Vicepresident 
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3er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 7 de maig de 2015 
(Resolució D 4071/15). 
 
Atès que, pel que respecta a l’extinció dels convenis, en general, l’article 110 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, modificat per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, disposa:  
 
“1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents: 
 
h) les causes i les formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de vigència, i la 
forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada.” 
 
Atès que, pel que fa al contingut del present conveni, l’apartat Sisè (“Efectes del 
conveni”) determina que: 
 
“L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de 
qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció 
administrativa, judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels 
respectius interessos.”  
 
Atès que, quan regula el règim jurídic dels convenis, en general, l’article 109. 2 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, disposa el següent:  
 
“Els convenis es regeixen per les seves clàusules, per aquesta llei, per la legislació de 
règim local o per la legislació sectorial corresponent i també, per a resoldre’n els 
dubtes i les llacunes que es pugui plantejar, pels principis de la legislació sobre 
contractes del sector públic, sense perjudici del que disposa l’apartat 1.” 
 
Atès que en base a la remissió que la Llei catalana 26/2010, de procediment 
administratiu general, efectua al règim dels contractes del sector públic com a règim 
supletori dels convenis i concretament, a una de les clàusules de resolució dels 
contractes, continguda en l’article 223 apartat g) TRLCSP, consistent en “la 
impossibilitat d‘executar la prestació en els termes inicialment pactats”, i donada la 
impossibilitat que en el projecte referit es produeix per al compliment de l’obligació de 
l’execució de les obres per part de la Diputació en els termes inicialment convinguts, 
es considera procedent deixar sense efecte el conveni esmentat amb l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, en resposta a la petició formulada per l’Ajuntament i la 
consegüent resolució aprovada per la Diputació en Decret de 19 de maig de 2016 de 
renunciar a l’expedient de contractació de les obres. 
 
Vist el que es disposa respecte a l’abast de la delegació a la Junta de Govern en 
relació amb les competències que li estan delegades amb caràcter genèric, segons 
l'apartat 8.5), en relació amb l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016, del qual resulta que la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, com a òrgan competent per a l’aprovació el conveni, per delegació de la 
Presidència, és qui també té la competència específica per deixar-lo sense efecte.  
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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.- Deixar sense efecte, pels motius que s’indiquen en la part expositiva de la 
present Resolució, el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que va ser aprovat per acord de la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 
2014 (Ref. Reg.: 489/14), i rectificat per un altre acord adoptat de la mateixa Junta de 
Govern en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014 (Ref. reg.: 597/14), i que es va 
acabar de formalitzar per la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès amb data 25 de novembre de 2014 (Ref.reg.: C 1209/14) amb 
la finalitat del finançament per ambdues parts i de l’execució per aquesta Diputació de 
les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersección de la carretera BV-
5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès”. 
 
Segon.- Anul·lar l’operació comptable 1401001078, per l’import de 648.613,91 EUR, 
IVA inclòs, dels quals 566.427,10 EUR correspon al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, i la resta 82.186,81 EUR correspon a l’aportació municipal (compromís 
d’ingrés 1611000161), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 
del Pressupost ordinari de despeses de la Diputació, corresponent al cost de 
l’execució de les actuacions, previstes en el conveni esmentat, a càrrec de la Diputació 
de Barcelona i a l’aportació municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per 
al seu coneixement i als efectes oportuns.  
 
Quart.- Notificar, així mateix, aquesta Resolució a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement i als efectes procedents, en aplicació del que 
disposa l'article 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, 
corresponents al primer semestre 2016, per un import total de 24.497,70 €.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
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desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS). 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir definitiu 
en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
núm.13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant ordenança). 

 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de govern de la Diputació, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2015, va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats d’interès públic 
concedint ajuts econòmics als centres d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats, que utilitzin els equipaments pedagògics existents als espais naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2016, per un import màxim de 
40.000,00 €. 
 
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 i la base número 12 
de les bases específiques de la convocatòria en relació a l’òrgan col·legiat per a la 
concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de 31 de maig de 2016. 
 
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 de les 38 sol·licituds presentades no s’ha denegat cap subvenció i també es 
manifesta que no s’ha presentat cap sol·licitud procedent d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12,14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que en data 31 de maig 2016 el President de l’òrgan col·legiat va formular la 
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 40.000,00 € i que la proposta que formula el diputat 
delegat d’Espais Naturals ascendeix a la quantitat de 24.497,70 €, a l’aplicació 
pressupostaria G/50400/17230/48900. 
 
Atès que d’acord amb aquesta base desena l’import que es destinarà a la segona 
convocatòria serà el disponible un cop atorgades les subvencions en primera 
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convocatòria, i donat que l’import total de les subvencions concedides es de 24.497,70 
€, la quantitat restant destinada a la segona convocatòria serà de 15.502,30 €.  
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
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 la concessió de subvencions en el març de la primera convocatòria 
de l’any 2016, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als 
següents beneficiaris i pels imports i activitats que es relacionen: 
 

           Subvencions 1r. Semestre 2016      
       

 

ESCOLA DE NATURA DEL 
CORREDOR  
      

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

1 

COL·LEGI TECLA SALA  
FUNDACIÓ ESCOLES 
PARROQUIALS. 16, 17, 18 Març 

Hospitalet de 
Llobregat R5800339C 488,40 € 

1603002075-001 

2 ESCOLA LES FONTS 
30, 31 Març,  
1 Abril Argentona Q0801208J 1.029,60 € 

1603002075-002 

3 
AFA ESCOLA JOAN 
COROMINES 13, 14, 15 Abril Mataró  V64616204 1.170,00 € 

1603002075-003 

4 
INSTITUT  ESCOLA LA 
TORDERA 25, 26 Abril 

Santa Maria de 
Palautordera  Q0801856F 270,00 € 

1603002075-004 

5 
ESCOLA PILAR MESTRES - 
JAUME TORRENTS 28, 29 Abril  

La Roca del 
Vallès  Q5855220I 366,30 € 

1603002075-005 

6 ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ 5, 6 Maig  Mataró  S0800440J 570,00 € 1603002075-006 

7 ESCOLA JACINT VERDAGUER  11, 12, 13  Maig La Granada Q5856110A 490,20 € 1603002075-007 

8 ESCOLA LOLA ANGLADA 18, 19, 20  Maig 
Esplugues de 
Llobregat  Q5856020B 1.170,00 € 

1603002075-008 

9 
FUND.PRIVADA ESCOLES DE 
L’ATENEU  23, 24, 25 Maig Igualada G61539458 570,00 € 

1603002075-009 

10 
ASSOC.PEDAGÒGICA 
SALVADOR LLOBET  25, 26, 27 Maig Granollers G63214399 513,00 € 

1603002075-010 

11 ESCOLA CAMÍ DEL CROS 1, 2, 3  Juny Mataró  Q5856753H 798,00 € 1603002075-011 

       

 

ESCOLA DE NATURA DE CAN 
GRAU  
     

  

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

1 ESCOLA MARGALLÓ 6, 7, 8  Abril  Castelldefels Q5855613E 912,00 € 1603002075-012 

2 ESCOLA EL MORSELL  25, 26 Abril  Olivella Q0801307J 248,40 € 1603002075-013 

3 ESCOLA LA PAU 27, 28 Abril  
Vilanova i la 
Geltrú F08676512 280,80 € 

1603002075-014 

4 CEIP POBLENOU  28, 29 Abril  Barcelona Q0868028B 243,00 € 1603002075-015 

5 ESCOLA COSSETANIA 10, 11, 12 Maig  
Vilanova i la 
Geltrú Q5856210I 1.076,40 € 

1603002075-016 

6 ESCOLA MARGALLÓ 18, 19, 20  Maig Castelldefels Q5855613E 912,00 € 1603002075-017 
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 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

7 CEIP LLEBETX 
23, 24, 25, 26, 27 
Maig 

Vilanova i la 
Geltrú Q5856220H 1.094,40 € 

1603002075-018 

8 ESCOLA MIRALLETES  2, 3 Juny Barcelona Q5855134B 86,40 € 1603002075-019 

       

 

 
ESCOLA DE NATURA LES 
CODINES 
      

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

1 ESCOLA VALL DEL GES 23, 24 Maig  Torelló  Q5855912A 144,00 € 1603002075-022 

2 ESCOLA VALL DE GES  30, 31  Maig  Torelló  Q5855912A 120,00 € 1603002075-023 

3 ESCOLA MARINADA 15,16,17  Juny  
Palau-Solità i 
Plegamans F08674418 524,40 € 

1603002075-024 

       

 

 
ESCOLA DE NATURA DE 
VALLCÀRQUERA  
      

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

1 
AMPA SES MANUEL 
CARRASCO FORMIGUERA 14, 15, 16 Març 

Sant Feliu de 
Codines G61402434 432,00 € 

1603002075-025 

2 ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ 
30, 31 Març, 1 
Abril 

Castellar del 
Vallès Q5855938F 866,40 € 

1603002075-026 

3 ESCOLA ARGENTONA  6, 7, 8 Abril  Argentona Q0801994E 1.006,20 € 1603002075-027 

4 ESCOLA SANT CRISTOFOL  13,14,15  Abril  Premià de Mar  Q5855906C 432,00 € 1603002075-028 

5 
INSTITUT MANUEL VAZQUEZ 
MONTALBAN 11, 12, 13  Abril 

Sant Adrià de 
Besòs Q5856078J 638,40 € 

1603002075-029 

6 ESCOLA BERTÍ 25, 26, 27  Abril 
L'Ametlla del 
Vallès Q5855440C 478,80 € 

1603002075-030 

7 INSTITUT BADALONA VII 2, 3, 4 Maig Badalona Q5855330F 1.287,00 € 1603002075-031 

8 INSTITUT BADALONA VII 4, 5, 6 Maig Badalona Q5855330F 1.287,00 € 1603002075-032 

9 ESCOLA ITACA  11, 12, 13 Maig  Barcelona Q5856292G 570,00 € 1603002075-033 

10 ESCOLA EL QUATRE VENTS 19, 20 Maig  Canovelles  Q0801462C 297,00 € 1603002075-034 

11 ESCOLA ALEXANDRE GALÍ  25, 26, 27 Maig  Barcelona Q5855858F 306,00 € 1603002075-035 

12 ESCOLA  LA SAGRERA  2, 3 Juny  
Sant Eulàlia de 
Ronçana Q0801535F 270,00 € 

1603002075-036 

13 INSTITUT MONTSERRAT ROIG  13, 14, 15 Juny  Terrassa  Q5856265C 1.404,00 € 1603002075-037 

14 INSTITUT MONTSERRAT ROIG  15, 16, 17  Juny  Terrassa  Q5856265C 1.404,00 € 1603002075-038 

 
 
      

 

ESCOLA DE NATURA CAL 
GANXO 
      

 Escola Dates Municipi NIF 
Import 
Atorgat Op. comptable 

1 ESCOLA LA PAU  26, 27, 28  Abril 
Vilanova i la 
Geltrú F08676512 621,60 € 

1603002075-020 

2 CEIP ITACA  12, 13 Maig  Barcelona Q5856292G 120,00 € 1603002075-021 

    TOTAL   24.497,70 € 
 
 

   
Segon – Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import de VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS (24.497,70 €) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercer– Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present 
Dictamen.  
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Quart – Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Cinquè – Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de setembre de 2016 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 de les 
bases especifiques d’aquesta convocatòria.   
 
Sisè – Publicar les subvencions atorgades d’acord amb la Base 23 de les Bases 
especifiques d’aquesta convocatòria i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el 
canvi de destinació i ubicació de l’actuació de la subvenció atorgada l’any 2015 a 
la senyora N.B.M. en la línia d’explotacions forestals, per import de 1.248,22 €.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18 
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, 
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de 
juny de 2015 va aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament 
d’una subvenció per a explotacions forestals a la Sra. N.B.M per un import de 1.248,22 
€ i destinada a l’estassada de sotabosc.  
 
Atès que la beneficaria de la subvenció en escrit de data 14 de març de 2016, ens 
comunica que per diferents motius tècnics no pot realitzar els treballs forestals 
previstos i sol·licita un canvi de destinació i ubicació dels treballs forestals 
subvencionats.  
 
Atès l’informe tècnic favorable i d’acord amb l’article 11 de les Bases de les 
Subvencions a particulars en l’àmbit dels parcs naturals de l’any 2015, que fixa els 
criteris de valoració de les sol·licituds, la nova destinació i objecte dels treballs a 
realitzar tenen la mateixa puntuació, que la sol·licitada anteriorment.  
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Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
Vistos aquests antecedents caldria procedir a un canvi de destinació i ubicació dels 
treballs forestals objecte de la subvenció atorgada a la Sra. N.B.M. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 
Primer.- Procedir al canvi de destinació i ubicació dels treballs forestals objecte de la 
subvenció atorgada a la Sra. N.B.M en la línia d’explotacions forestals, substituint els 
treballs d’estassada de sotabosc pels treballs de selecció de tanys i tractaments de 
restes forestals. 
 
Segon.- Comunicar els presents acords a la Sra. N.B.M pel seu coneixement i als 
efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 
l’addenda per a l’ampliació del Programa Anual 2016 amb l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per 
import de 10.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
 
“Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Vist que en data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el Programa Anual per a l’any 2016 de l’Associació de 
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Propietaris Forestals Entorns de Montserrat. Vist que dit Programa Anual va ser signat 
per les parts en data de 7 de gener de 2016. 
 
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2018, es redactaran i gestionaran 
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de 
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les 
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE 
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014. 
 
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que 
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis 
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució 
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en 
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del 
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant 
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte 
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte. 
 
Atès que en data 23 de maig 2016 la presidenta de l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa 
Anual 2016 per un import de deu mil Euros (10.000,00 €).  
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2016, i 
afecta al punt 3.1 (amb el concepte “Gestió forestal (aclarides de plançoneda de pi 
blanc)”, que contemplava l’aportació de  145.232,00 € per part de la Diputació de 
Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del 
combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat ha definit unes 
zones prioritàries d’actuació per a la prevenció i restauració d’incendis forestals, en les 
quals és prioritari actuar per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut 
realitzar cap actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines 
forestals en les citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques 
del Programa Vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat 
redactat per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat 
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i 
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda 
d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla 
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Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud 
d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de Propietaris 
Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de deu mil Euros 

(10.000,00 €). 
 
Que en data 24 de maig de 2016, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat 
anteriorment. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 2016 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2016  QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE 

RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 

FORESTALS ENTORNS DE MONTSERRAT 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016), assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2015 (BOPB de 
26.11.2015). 
  
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS ENTORNS DE MONTSERRAT, representada 
per la Presidenta, la Sra. Lídia Quevedo Dalmau.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, 
Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de 
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist que en data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2016 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 7 
de gener de 2016. 
 
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2018, es redactaran i gestionaran tenint 
en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de desembre de 2014 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les accions que li corresponen 
segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny 
de 2014. 
 
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que complementa 
la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis forestals i preservació 
de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució de la càrrega de 
combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en estructura de mosaic que 
comporti a una compartimentació territorial, positiva des del punt de vista de la prevenció 
d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant cinc accions: preparatòries, 
concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte del projecte, de sensibilització i 
difusió i de gestió general del projecte. 
 
Atès que en data 23 de maig 2016 la presidenta de l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2016 per 
un import de deu mil Euros (10.000,00 €).  
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2016, i afecta 
al punt 3.1 (amb el concepte “Gestió forestal (aclarides de plançoneda de pi blanc)”, que 
contemplava l’aportació de 145.232,00 € per part de la Diputació de Barcelona), amb 
l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el 
vigor dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat ha definit unes zones 
prioritàries d’actuació per a la prevenció i restauració d’incendis forestals, en les quals és 
prioritari actuar per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines forestals en les 
citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del 
Programa Vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactat 
per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
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poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa 
Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de 
Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el 
que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual 
emesa pel President de l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat 
d’aquesta per un import de deu mil Euros (10.000,00 €). 
 
Que en data 24 de maig de 2016, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2016 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 

 
PACTES 

 
Primer: Modificar, els pacte sisè, setè del Programa Anual 2016, que desenvolupa el Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat. 
 
Així doncs del pacte sisè, on hi diu:  
 

Apartat Conceptes 
Amidaments 
(ha)* 

Aportacions 
DiBA (€) 

Aportacions 
APF (€) 

Pressupost 
Total (€) 

3.1 

Gestió forestal 
(aclarides de 
plançoneda de pi 
blanc) 

154 145.232,00 0,00 145.232,00 

3.2 
Estudis (seguiment de 
les accions del projecte 
LIFE) 

- 10.310,38 0,00 10.310,38 

4.1 
Suport laboral, fiscal i 
comptable (gestoria) 

- 1.500,00 0,00 1.500,00 

4.2.1 

Contractació d’un 
biòleg especialista en 
ramaderia per al 
desplegament del 
projecte LIFE (sou) 

- 26.182,62 0,00 26.182,62 

4.2.2 

Contractació d’un 
biòleg especialista en 
ramaderia per al 
desplegament del 
projecte LIFE (dietes i 
desplaçaments) 

- 1.675,00 0,00 1.675,00 

4.3 Riscos laborals - 100,00 0,00 100,00 

TOTAL 154 185.000,00 0,00 185.000,00 
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ha de dir: 
 

Apartat Conceptes 
Amidaments 
(ha)* 

Aportacions 
DiBA (€) 

Aportacions 
APF (€) 

Pressupost 
Total (€) 

3.1 
Gestió forestal 
(aclarides de 
plançoneda de pi blanc) 

154 155.232,00 0,00 155.232,00 

3.2 
Estudis (seguiment de 
les accions del projecte 
LIFE) 

- 10.310,38 0,00 10.310,38 

4.1 
Suport laboral, fiscal i 
comptable (gestoria) 

- 1.500,00 0,00 1.500,00 

4.2.1 

Contractació d’un 
biòleg especialista en 
ramaderia per al 
desplegament del 
projecte LIFE (sou) 

- 26.182,62 0,00 26.182,62 

4.2.2 

Contractació d’un 
biòleg especialista en 
ramaderia per al 
desplegament del 
projecte LIFE (dietes i 
desplaçaments) 

- 1.675,00 0,00 1.675,00 

4.3 Riscos laborals - 100,00 0,00 100,00 

TOTAL 154 195.000,00 0,00 195.000,00 

 
 
Del pacte setè, on hi diu: 
 

Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 185.000,00 € 

Associació de Propietaris 0,00 € 

Total 185.000,00 € 

 
ha de dir: 
 
 
 
 
 
 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de deu mil Euros 
(10.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2016. 
 
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, 
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, 

Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 195.000,00 € 

Associació de Propietaris 0,00 € 

Total 195.000,00 € 
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Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, 
Viladecavalls.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de la concessió definitiva dels ajuts del “Programa complementari de Foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, així com la modificació del seu règim de concessió 
als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses 
dels ajuts atorgats, per un import de 29.999.802,06 €.- 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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10 de març de 2016, 
va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb 
l’objecte de fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles 
que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social. 
 
El referit Programa s’articula en dues línies de suport: 
 

a. Línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació, que pretén contribuir al foment 
de l’ocupació local de forma integral. En el marc d’aquesta línia es confereix 
suport en base a tres modalitats: 

- Suport a plans locals d’ocupació 
- Suport a la formació 
- Ajuts a la contractació laboral 

 
b. Línia 2 de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels 

serveis socials municipals, que pretén promoure la inserció laboral dels 
col·lectius que es troben en risc d’exclusió social mitjançant el finançament de 
plans locals d’ocupació i la concessió d’ajuts per fomentar l’ocupació. Aquesta 
línia s’articula en base a les següents modalitats: 

- Suport a plans d’ocupació adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social. 
- Ajuts a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social a les empreses 

d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector social. 
- Suport a plans locals d’ocupació per a la contractació de personal 

administratiu i/o informadors/es dels serveis socials municipals 
 
D’acord amb l’article 16 del règim regulador del Programa, la concessió inicial dels 
ajuts es va realitzar en el mateix acte que va aprovar el Programa, i d’acord amb 
l’article 17, per a l’efectivitat dels ajuts és necessari que els ens destinataris manifestin 
expressament l’acceptació dels ajuts concedits inicialment. 
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En el moment de formalitzar l’acceptació, els ens destinataris han de distribuir 
lliurement l’import assignat inicialment entre les dues línies de suport. També en 
aquest moment, podran sol·licitar, per a cada línia de suport, un avançament per un 
import que es correspondrà amb l’import acceptat i definitivament concedit de cada 
línia (article 23). 
 
D’acord amb l’article 18, realitzat el tràmit d’acceptació, la Gerència de Serveis de 
Benestar Social verificarà que aquesta s’ha efectuat en els termes establerts en el 
règim del Programa i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha 
sobrepassat l’import total atorgat per les dues línies. 
 
Finalitzada la instrucció i esmenats els defectes corresponents, s’ha de procedir a 
resoldre la concessió definitiva dels ajuts mitjançant un dictamen que s’ha d’elevar, per 
part de la Gerència de Serveis de Benestar Social, a la Junta de Govern per a la seva 
aprovació. 
 
D’altra banda, l’article 21 del règim regulador estableix les condicions i el procediment 
de justificació dels ajuts atorgats. Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest règim, la 
Diputació de Barcelona ha reforçat la tramitació electrònica de diverses convocatòries 
d’ajuts. És per aquest motiu que, en habilitar-se el tràmit electrònic de la justificació de 
les despeses associades a aquests ajuts, es fa necessari ajustar les disposicions 
corresponents, així com també la fitxa relativa al tràmit de justificació, disponible a la 
Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions”, a l’espai de tràmits de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Atès que, segons l’article 15 del règim regulador del Programa, els ajuts econòmics 
que la Diputació de Barcelona concedeix en el marc del present Programa 
complementari tenen naturalesa de fons de prestació, en els termes del Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Vistos els apartats 7.2.a) i d) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió definitiva dels següents ajuts del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 
a. Línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació 
 
Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament d’Abrera P0800100J 51.735,37 € 16/X/225583 1603003164/1 

Ajuntament d’Aguilar de Segarra P0800200H 8.795,35 € 16/X/225582 1603003164/2 

Ajuntament d’Aiguafreda P0801400C 39.116,85 € 16/X/225567 1603003164/3 

Ajuntament d’Alella P0800300F 90.653,77 € 16/X/225580 1603003164/4 
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Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament d’Alpens P0800400D 13.395,27 € 16/X/225579 1603003164/5 

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès P0800500A 87.552,80 € 16/X/225578 1603003164/6 

Ajuntament d’Arenys de Mar P0800600I 175.693,53 € 16/X/225577 1603003164/7 

Ajuntament d’Arenys de Munt P0800700G 92.438,27 € 16/X/225576 1603003164/8 

Ajuntament d’Argençola P0800800E 13.226,72 € 16/X/225575 1603003164/9 

Ajuntament d’Argentona P0800900C 102.369,52 € 16/X/225574 1603003164/10 

Ajuntament d’Artés P0801000A 67.939,03 € 16/X/225573 1603003164/11 

Ajuntament d’Avià P0801100I 37.991,86 € 16/X/225571 1603003164/12 

Ajuntament d’Avinyó P0801200G 20.000,00 € 16/X/225570 1603003164/13 

Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 36.576,98 € 16/X/225568 1603003164/14 

Ajuntament de Badalona P0801500J 219.838,40 € 16/X/225566 1603003164/15 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 42.783,84 € 16/X/226287 1603003164/16 

Ajuntament de Bagà P0801600H 38.388,04 € 16/X/225564 1603003164/17 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 40.000,00 € 16/X/225563 1603003164/18 

Ajuntament de Balsareny P0801800D   8.784,65 € 16/X/225561 1603003164/19 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 240.993,74 € 16/X/225272 1603003164/20 

Ajuntament de Begues P0802000J 82.594,33 € 16/X/225559 1603003164/21 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 12.667,23 € 16/X/225558 1603003164/22 

Ajuntament de Berga P0802200F 126.396,27 € 16/X/225557 1603003164/23 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 87.528,99 € 16/X/225555 1603003164/24 

Ajuntament de Borredà P0802400B 13.979,45 € 16/X/225553 1603003164/25 

Ajuntament del Bruc P0802500I 37.864,14 € 16/X/225552 1603003164/26 

Ajuntament del Brull P0802600G 13.176,83 € 16/X/225551 1603003164/27 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 15.319,35 € 16/X/225550 1603003164/28 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 36.866,71 € 16/X/225549 1603003164/29 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 33.370,00 € 16/X/225548 1603003164/30 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 83.956,49 € 16/X/225546 1603003164/31 

Ajuntament de Calaf P0803100G 43.824,70 € 16/X/225545 1603003164/32 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 182.077,88 € 16/X/225542 1603003164/33 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 40.388,91 € 16/X/225544 1603003164/34 

Ajuntament de Calella P0803500H 133.047,34 € 16/X/225539 1603003164/35 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 23.036,62 € 16/X/225537 1603003164/36 

Ajuntament de Callús P0803700D 38.137,37 € 16/X/225535 1603003164/37 

Ajuntament de Calonge de 
Segarra 

P0803600F 13.013,74 € 16/X/225538 1603003164/38 

Ajuntament de Campins P0803800B 14.089,41 € 16/X/225534 1603003164/39 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 111.708,65 € 16/X/225533 1603003164/40 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 188.877,23 € 16/X/225532 1603003164/41 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 41.241,22 € 16/X/225531 1603003164/42 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 46.843,27 € 16/X/225530 1603003164/43 

Ajuntament de Capellades P0804300B 81.002,43 € 16/X/225529 1603003164/44 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 98.288,56 € 16/X/225527 1603003164/45 

Ajuntament de Cardona P0804600E 46.945,66 € 16/X/225525 1603003164/46 

Ajuntament de Carme P0804700C 15.300,85 € 16/X/225524 1603003164/47 

Ajuntament de Casserres P0804800A 27.604,26 € 16/X/225523 1603003164/48 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 12.682,11 € 16/X/225511 1603003164/49 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 12.962,14 € 16/X/225518 1603003164/50 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 12.946,89 € 16/X/225521 1603003164/51 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 55.949,06 € 16/X/225520 1603003164/52 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 32.780,28 € 16/X/225516 1603003164/53 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 80.202,43 € 16/X/225515 1603003164/54 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 14.685,26 € 16/X/225513 1603003164/55 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 333.697,92 € 16/X/225512 1603003164/56 

Ajuntament de Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 38.973,49 € 16/X/225510 1603003164/57 
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Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 13.014,49 € 16/X/225508 1603003164/58 

Ajuntament de Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 13.737,83 € 16/X/225509 1603003164/59 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 38.005,55 € 16/X/225507 1603003164/60 

Ajuntament de Castellnou de 
Bages 

P0806100D 35.087,78 € 16/X/225506 1603003164/61 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 14.122,76 € 16/X/225505 1603003164/62 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 38.332,16 € 16/X/225504 1603003164/63 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca 

P0806400H 36.221,06 € 16/X/225503 1603003164/64 

Ajuntament de Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 36.863,05 € 16/X/225502 1603003164/65 

Ajuntament de Centelles P0806600C 50.402,99 € 16/X/225500 1603003164/66 

Ajuntament de Cercs P0826800E 35.250,27 € 16/X/225253 1603003164/67 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 317.276,13 € 16/X/225255 1603003164/68 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 91.327,31 € 16/X/225499 1603003164/69 

Ajuntament de Collbató P0806800I 27.550,09 € 16/X/225498 1603003164/70 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 13.463,64 € 16/X/225496 1603003164/71 

Ajuntament de Copons P0807000E 13.450,83 € 16/X/225495 1603003164/72 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 107.053,04 € 16/X/225494 1603003164/73 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 495.762,91 € 16/X/225493 1603003164/74 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 113.457,30 € 16/X/225492 1603003164/75 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 80.539,94 € 16/X/225491 1603003164/76 

Ajuntament d’Esparreguera P0807500D 153.291,50 € 16/X/225489 1603003164/77 

Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 277.135,69 € 16/X/225488 1603003164/78 

Ajuntament de l’Esquirol P0825400E 37.839,50 € 16/X/225270 1603003164/79 

Ajuntament de l’Estany P0807800H 13.639,34 € 16/X/225486 1603003164/80 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 35.007,51 € 16/X/225416 1603003164/81 

Ajuntament de Fígols P0807900F 12.614,31 € 16/X/225485 1603003164/82 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 36.782,57 € 16/X/225482 1603003164/83 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 6.952,00 € 16/X/225484 1603003164/84 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 37.681,93 € 16/X/225481 1603003164/85 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 35.683,23 € 16/X/225480 1603003164/86 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 35.547,26 € 16/X/225479 1603003164/87 

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 163.849,74 € 16/X/225478 1603003164/88 

Ajuntament de Gaià P0808900E 13.051,02 € 16/X/225473 1603003164/89 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 13.133,69 € 16/X/226289 1603003164/90 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 35.116,36 € 16/X/225476 1603003164/91 

Ajuntament de Gavà P0808800G 283.916,91 € 16/X/225474 1603003164/92 

Ajuntament de Gelida P0809000C 87.510,35 € 16/X/225472 1603003164/93 

Ajuntament de Gironella P0809100A 31.780,46 € 16/X/225471 1603003164/94 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 12.561,02 € 16/X/225469 1603003164/95 

Ajuntament de la Granada P0809300G 38.292,36 € 16/X/225468 1603003164/96 

Ajuntament de Granera P0809400E 12.715,06 € 16/X/225467 1603003164/97 

Ajuntament de Granollers P0809500B 344.616,12 € 16/X/226302 1603003164/98 

Ajuntament de Gualba P0809600J 35.627,87 € 16/X/225466 1603003164/99 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 15.681,26 € 16/X/225464 1603003164/100 

Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 782.702,35 € 16/X/225462 1603003164/101 
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Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 41.458,52 € 16/X/225384 1603003164/102 

Ajuntament de Igualada P0810100H 267.510,63 € 16/X/225460 1603003164/103 

Ajuntament de Jorba P0810200F 15.130,64 € 16/X/225459 1603003164/104 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 12.703,69 € 16/X/225458 1603003164/105 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 79.430,72 € 16/X/225456 1603003164/106 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 103.328,46 € 16/X/225452 1603003164/107 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 83.830,66 € 16/X/225451 1603003164/108 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 95.985,20 € 16/X/225454 1603003164/109 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 13.304,13 € 16/X/225450 1603003164/110 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 126.917,90 € 16/X/225449 1603003164/111 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 203.236,91 € 16/X/225446 1603003164/112 

Ajuntament de Manresa P0811200E 418.882,81 € 16/X/225444 1603003164/113 

Ajuntament de Marganell P0824200J 13.509,76 € 16/X/225285 1603003164/114 

Ajuntament de Martorell P0811300C 227.511,99 € 16/X/225443 1603003164/115 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 14.787,08 € 16/X/225442 1603003164/116 

Ajuntament de les Masies de 
Roda 

P0811500H 14.681,31 € 16/X/225440 1603003164/117 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 

P0811600F 41.521,30 € 16/X/225439 1603003164/118 

Ajuntament del Masnou P0811700D 198.908,87 € 16/X/225438 1603003164/119 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 38.759,71 € 16/X/225437 1603003164/120 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 80.384,18 € 16/X/225435 1603003164/121 

Ajuntament de Mataró P0812000H 548.178,68 € 16/X/225432 1603003164/122 

Ajuntament de Mediona P0812100F 39.162,75 € 16/X/225431 1603003164/123 

Ajuntament de Moià P0813700B 59.932,73 € 16/X/225411 1603003164/124 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 136.112,73 € 16/X/225430 1603003164/125 

Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

P0812700C 8.704,60 € 16/X/225423 1603003164/126 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 41.215,99 € 16/X/225424 1603003164/127 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 222.256,40 € 16/X/225427 1603003164/128 

Ajuntament de Montclar P0812900I 12.788,32 € 16/X/225420 1603003164/129 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 15.556,42 € 16/X/225419 1603003164/130 

Ajuntament de Montgat P0812500G 100.211,99 € 16/X/225425 1603003164/131 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 13.815,62 € 16/X/225418 1603003164/132 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 12.903,95 € 16/X/225417 1603003164/133 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 93.673,01 € 16/X/225415 1603003164/134 

Ajuntament de Montornès del 
Vallès 

P0813500F 186.359,67 € 16/X/225414 1603003164/135 

Ajuntament de Montseny P0813600D 6.696,13 € 16/X/225413 1603003164/136 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 14.486,39 € 16/X/225421 1603003164/137 

Ajuntament de Mura P0813800J 13.130,12 € 16/X/225409 1603003164/138 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 82.666,66 € 16/X/225408 1603003164/139 

Ajuntament de Navàs P0814000F 83.506,33 € 16/X/225407 1603003164/140 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 13.017,12 € 16/X/225406 1603003164/141 

Ajuntament d’Òdena P0814200B 44.235,63 € 16/X/225405 1603003164/142 

Ajuntament d’Olèrdola P0814400H 42.987,34 € 16/X/225403 1603003164/143 

Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls P0814500E 37.027,80 € 16/X/225402 1603003164/144 

Ajuntament d’Olesa de Montserrat P0814600C 210.404,24 € 16/X/225401 1603003164/145 

Ajuntament d’Olivella P0814700A 43.513,85 € 16/X/225400 1603003164/146 

Ajuntament d’Olost P0814800I 35.052,16 € 16/X/225399 1603003164/147 

Ajuntament d’Olvan P0814300J 15.411,21 € 16/X/225404 1603003164/148 

Ajuntament d’Orís P0814900G 13.350,27 € 16/X/225398 1603003164/149 

Ajuntament d’Oristà P0815000E 14.088,87 € 16/X/225397 1603003164/150 

Ajuntament d’Orpí P0815100C 12.916,94 € 16/X/225396 1603003180/1 
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Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament d’Òrrius P0815200A 14.586,02 € 16/X/225395 1603003180/2 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 15.563,37 € 16/X/225394 1603003180/3 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 94.858,27 € 16/X/225393 1603003180/4 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 63.896,76 € 16/X/225391 1603003180/5 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 99.599,01 € 16/X/225390 1603003180/6 

Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 41.054,44 € 16/X/225199 1603003180/7 

Ajuntament del Papiol P0815700J 44.871,09 € 16/X/225389 1603003180/8 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 189.459,68 € 16/X/225388 1603003180/9 

Ajuntament de Perafita P0815900F 13.841,02 € 16/X/225387 1603003180/10 

Ajuntament de Piera P0816000D 97.048,00 € 16/X/225386 1603003180/11 

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 229.574,60 € 16/X/225383 1603003180/12 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 35.280,59 € 16/X/225382 1603003180/13 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 38.987,59 € 16/X/225381 1603003180/14 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 35.092,07 € 16/X/225380 1603003180/15 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 90.428,94 € 16/X/225379 1603003180/16 

Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 44.409,27 € 16/X/225363 1603003180/17 

Ajuntament de Pontons P0816700I 14.465,45 € 16/X/225378 1603003180/18 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 93.396,12 € 16/X/225377 1603003180/19 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 39.376,74 € 16/X/225375 1603003180/20 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 13.985,48 € 16/X/226303 1603003180/21 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 72.225,20 € 16/X/225301 1603003180/22 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 227.117,37 € 16/X/225374 1603003180/23 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 14.249,30 € 16/X/226304 1603003180/24 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 21.693,92 € 16/X/225372 1603003180/25 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 12.998,87 € 16/X/225371 1603003180/26 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 13.975,50 € 16/X/225369 1603003180/27 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 15.081,47 € 16/X/225368 1603003180/28 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 112.271,84 € 16/X/225367 1603003180/29 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 29.169,75 € 16/X/225365 1603003180/30 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 58.628,31 € 16/X/225362 1603003180/31 

Ajuntament de Rubí P0818300F 445.334,53 € 16/X/225360 1603003180/32 

Ajuntament de Rubió P0818400D 13.171,74 € 16/X/225358 1603003180/33 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 13.254,98 € 16/X/225204 1603003180/34 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 502.219,95 € 16/X/225357 1603003180/35 

Ajuntament de Saldes P0818900C 13.322,21 € 16/X/225353 1603003180/36 

Ajuntament de Sallent P0819000A 64.151,42 € 16/X/225352 1603003180/37 

Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 264.865,89 € 16/X/225347 1603003180/38 

Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 12.720,53 € 16/X/225346 1603003180/39 

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 221.091,48 € 16/X/226305 1603003180/40 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 94.421,19 € 16/X/225345 1603003180/41 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 81.957,07 € 16/X/225344 1603003180/42 

Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 15.546,98 € 16/X/225343 1603003180/43 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 485.697,36 € 16/X/225342 1603003180/44 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 14.072,10 € 16/X/225341 1603003180/45 

Ajuntament de Sant Cebrià de P0820200D 43.084,64 € 16/X/225339 1603003180/46 



 

 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

395 
 

Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Vallalta 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 185.760,03 € 16/X/225340 1603003180/47 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 29.577,19 € 16/X/225338 1603003180/48 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 336.114,98 € 16/X/225336 1603003180/49 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 22.138,01 € 16/X/225333 1603003180/50 

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 86.062,01 € 16/X/225331 1603003180/51 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 55.739,32 € 16/X/225328 1603003180/52 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 273.488,90 € 16/X/225326 1603003180/53 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 14.433,29 € 16/X/225325 1603003180/54 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 84.000,00 € 16/X/225329 1603003180/55 

Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 89.443,39 € 16/X/225324 1603003180/56 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 25.452,20 € 16/X/225348 1603003180/57 

Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 12.575,89 € 16/X/225320 1603003180/58 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 98.504,07 € 16/X/225318 1603003180/59 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 233.982,24 € 16/X/225319 1603003180/60 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 13.132,58 € 16/X/225201 1603003180/61 

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 40.286,76 € 16/X/225315 1603003180/62 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 173.722,71 € 16/X/225314 1603003180/63 

Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 39.290,49 € 16/X/225313 1603003180/64 

Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 39.044,71 € 16/X/225312 1603003180/65 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 12.834,27 € 16/X/225309 1603003180/66 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 30.000,00 € 16/X/225310 1603003180/67 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 34.787,03 € 16/X/225308 1603003180/68 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 20.661,03 € 16/X/225306 1603003180/69 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 13.662,69 € 16/X/225305 1603003180/70 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 8.350,00 € 16/X/225304 1603003180/71 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 235.052,95 € 16/X/225300 1603003180/72 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 38.774,11 € 16/X/225299 1603003180/73 

Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 

P0823300I 39.078,81 € 16/X/225298 1603003180/74 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 45.636,97 € 16/X/225297 1603003180/75 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 12.945,95 € 16/X/225354 1603003180/76 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 65.116,23 € 16/X/225296 1603003180/77 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 29.045,03 € 16/X/225294 1603003180/78 
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Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 37.730,28 € 16/X/225292 1603003180/79 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 85.296,26 € 16/X/225291 1603003180/80 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 14.282,65 € 16/X/225289 1603003180/81 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 70.531,37 € 16/X/225287 1603003180/82 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 41.381,76 € 16/X/225465 1603003180/83 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 64.652,23 € 16/X/225259 1603003180/84 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 80.334,15 € 16/X/225257 1603003180/85 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 37.519,91 € 16/X/225256 1603003180/86 

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 232.072,03 € 16/X/225258 1603003180/87 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 58.606,26 € 16/X/225282 1603003180/88 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 632.937,34 € 16/X/225281 1603003180/89 

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 38.184,30 € 16/X/225280 1603003180/90 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 24.153,36 € 16/X/225279 1603003180/91 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 85.577,18 € 16/X/225277 1603003180/92 

Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 13.645,55 € 16/X/225276 1603003180/93 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 73.464,65 € 16/X/225274 1603003180/94 

Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 88.648,48 € 16/X/225273 1603003180/95 

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 12.942,74 € 16/X/225271 1603003180/96 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 15.335,89 € 16/X/225268 1603003180/97 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 12.948,01 € 16/X/225267 1603003180/98 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 87.275,86 € 16/X/225265 1603003180/99 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 34.389,12 € 16/X/225266 1603003180/100 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 174.273,68 € 16/X/225263 1603003180/101 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 42.061,20 € 16/X/225261 1603003180/102 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 85.816,80 € 16/X/225350 1603003180/103 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 91.854,32 € 16/X/225254 1603003180/104 

Ajuntament de Seva P0826900C 41.957,86 € 16/X/225252 1603003180/105 

Ajuntament de Sitges P0827000A 211.727,17 € 16/X/225251 1603003180/106 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 12.702,45 € 16/X/225250 1603003180/107 

Ajuntament de Sora P0827200G 13.070,04 € 16/X/225249 1603003180/108 

Ajuntament de Subirats P0827300E 40.538,68 € 16/X/225248 1603003180/109 

Ajuntament de Súria P0827400C 82.166,13 € 16/X/225247 1603003180/110 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 13.477,95 € 16/X/225245 1603003180/111 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 13.064,21 € 16/X/225244 1603003180/112 

Ajuntament de Taradell P0827800D 18.020,59 € 16/X/225243 1603003180/113 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 13.306,59 € 16/X/225246 1603003180/114 
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Ajuntament de Tavertet P0828000J 12.934,45 € 16/X/225239 1603003180/115 

Ajuntament de Teià P0828100H 80.812,68 € 16/X/225238 1603003180/116 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 801.155,96 € 16/X/225241 1603003180/117 

Ajuntament de Tiana P0828200F 87.779,74 € 16/X/225237 1603003180/118 

Ajuntament de Tona P0828300D 88.886,11 € 16/X/225236 1603003180/119 

Ajuntament de Tordera P0828400B 186.486,85 € 16/X/225235 1603003180/120 

Ajuntament de Torelló P0828500I 69.423,34 € 16/X/225234 1603003180/121 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 22.803,17 € 16/X/225231 1603003180/122 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 35.290,05 € 16/X/225230 1603003180/123 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 40.181,28 € 16/X/225229 1603003180/124 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 21.000,00 € 16/X/225227 1603003180/125 

Ajuntament d’Ullastrell P0829000I 37.580,56 € 16/X/225226 1603003180/126 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 49.042,17 € 16/X/225225 1603003180/127 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 36.405,76 € 16/X/225223 1603003180/128 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 13.281,90 € 16/X/225222 1603003180/129 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 40.307,01 € 16/X/225221 1603003180/130 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 112.310,78 € 16/X/225220 1603003180/131 

Ajuntament de Veciana P0829800B 12.946,89 € 16/X/225218 1603003180/132 

Ajuntament de Vic P0829900J 277.692,07 € 16/X/225217 1603003180/133 

Ajuntament de Vilada P0830000F 14.047,59 € 16/X/225216 1603003180/134 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 273.261,87 € 16/X/225214 1603003180/135 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 87.437,88 € 16/X/225215 1603003180/136 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 268.939,42 € 16/X/225208 1603003180/137 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 14.770,57 € 16/X/225207 1603003180/138 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 13.427,85 € 16/X/225211 1603003180/139 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 113.636,44 € 16/X/225212 1603003180/140 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 66.727,84 € 16/X/225203 1603003180/141 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 429.020,72 € 16/X/225206 1603003180/142 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 21.455,18 € 16/X/225322 1603003180/143 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 150.422,87 € 16/X/225317 1603003180/144 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 22.959,22 € 16/X/225210 1603003180/145 

 Total      24.910.265,61 €  

 
Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

EMD Bellaterra P0800249E 37.437,63 € 16/X/225196 1603003180/146 

EMD Sant Martí de Torroella P0800043B 12.970,06 € 16/X/225198 1603003180/147 

EMD Sant Miquel de Balenyà P0800314G 39.132,56 € 16/X/225195 1603003180/148 

EMD Valldoreix P0800003F 79.736,31 € 16/X/225197 1603003180/149 

 Total      169.276,56 €  

 
b. Línia 2 de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç 
dels serveis socials municipals 
 
Ens destinatari NIF Import Codi XGL Op. Comptable 

Ajuntament d’Abrera P0800100J 51.735,37 € 16/X/225584 1603003120/1 

Ajuntament d’Aguilar de Segarra P0800200H 4.397,67 € 16/X/225581 1603003120/2 

Ajuntament d’Artés P0801000A 13.120,93 € 16/X/225572 1603003120/3 

Ajuntament d’Avinyó P0801200G 17.992,43 € 16/X/225569 1603003120/4 

Ajuntament de Badalona P0801500J 645.115,21 € 16/X/225565 1603003120/5 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 75.710,17 € 16/X/225200 1603003120/6 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 4.914,30 € 16/X/225562 1603003120/7 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 33.370,14 € 16/X/225560 1603003120/8 

Ajuntament de Berga P0802200F 56.000,00 € 16/X/225556 1603003120/9 
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Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 5.236,40 € 16/X/225554 1603003120/10 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 11.200,86 € 16/X/225547 1603003120/11 

Ajuntament de Calders P0803400A 15.475,83 € 16/X/225541 1603003120/12 

Ajuntament de Calella P0803500H 57.680,01 € 16/X/225540 1603003120/13 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 15.823,00 € 16/X/225536 1603003120/14 

Ajuntament de Capolat P0804400J 12.707,91 € 16/X/225528 1603003120/15 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 86.390,20 € 16/X/225526 1603003120/16 

Ajuntament de Casserres P0804800A 8.413,43 € 16/X/225522 1603003120/17 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 148.073,91 € 16/X/225519 1603003120/18 

Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 11.155,18 € 16/X/225517 1603003120/19 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 23.519,21 € 16/X/225514 1603003120/20 

Ajuntament de Centelles P0806600C 37.084,98 € 16/X/225501 1603003120/21 

Ajuntament de Collbató P0806800I 17.200,00 € 16/X/225497 1603003120/22 

Ajuntament d´Esparreguera P0807500D 51.492,14 € 16/X/225490 1603003120/23 

Ajuntament d’Espunyola P0807700J 13.309,40 € 16/X/225487 1603003120/24 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 6.951,55 € 16/X/225483 1603003120/25 

Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 29.446,21 € 16/X/225477 1603003120/26 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 140.465,43 € 16/X/225475 1603003120/27 

Ajuntament de Gironella P0809100A 15.637,47 € 16/X/225470 1603003120/28 

Ajuntament de Gurb P0809900D 38.183,83 € 16/X/225463 1603003120/29 

Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 95.480,00 € 16/X/225461 1603003120/30 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 2.700,00 € 16/X/225457 1603003120/31 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 32.380,88 € 16/X/225455 1603003120/32 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 9.400,00 € 16/X/225453 1603003120/33 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 63.914,38 € 16/X/225448 1603003120/34 

Ajuntament de Malla P0811000I 13.194,91 € 16/X/225447 1603003120/35 

Ajuntament de Manresa P0811200E 40.504,45 € 16/X/225445 1603003120/36 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 33.722,59 € 16/X/225441 1603003120/37 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 54.074,65 € 16/X/225436 1603003120/38 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 6.255,88 € 16/X/225434 1603003120/39 

Ajuntament de Mataró P0812000H 207.278,00 € 16/X/225433 1603003120/40 

Ajuntament de Moià P0813700B 20.756,70 € 16/X/225410 1603003120/41 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 69.862,26 € 16/X/225429 1603003120/42 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 320.205,59 € 16/X/225428 1603003120/43 

Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

P0812700C 6.124,52 € 16/X/225422 1603003120/44 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 27.881,11 € 16/X/225426 1603003120/45 

Ajuntament de Montseny P0813600D 6.696,14 € 16/X/225412 1603003120/46 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 47.347,98 € 16/X/225392 1603003120/47 

Ajuntament de Piera P0816000D 22.806,14 € 16/X/225385 1603003120/48 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 256.415,12 € 16/X/225376 1603003120/49 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 24.760,86 € 16/X/225302 1603003120/50 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 23.000,00 € 16/X/225373 1603003120/51 

Ajuntament de la Quar P0817600J 12.668,92 € 16/X/225370 1603003120/52 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 152.852,83 € 16/X/225366 1603003120/53 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 68.069,42 € 16/X/225364 1603003120/54 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 25.006,64 € 16/X/225361 1603003120/55 

Ajuntament de Rubí P0818300F 20.518,12 € 16/X/225359 1603003120/56 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 327.862,58 € 16/X/225356 1603003120/57 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 12.923,35 € 16/X/225355 1603003120/58 

Ajuntament de Sallent P0819000A 20.000,00 € 16/X/225351 1603003120/59 
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Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 14.494,53 € 16/X/225337 1603003120/60 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 107.380,00 € 16/X/225335 1603003120/61 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 15.686,92 € 16/X/225334 1603003120/62 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 16.731,81 € 16/X/225332 1603003120/63 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 26.572,36 € 16/X/225327 1603003120/64 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 6.030,02 € 16/X/225330 1603003120/65 

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 42.409,22 € 16/X/225321 1603003120/66 

Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 10.484,46 € 16/X/225349 1603003120/67 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 5.336,30 € 16/X/225311 1603003120/68 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 20.661,02 € 16/X/225307 1603003120/69 

Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 5.962,40 € 16/X/225303 1603003120/70 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 12.727,88 € 16/X/225295 1603003120/71 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 9.900,00 € 16/X/225293 1603003120/72 

Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 99.064,70 € 16/X/225290 1603003120/73 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 32.039,82 € 16/X/225288 1603003120/74 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 12.762,89 € 16/X/225286 1603003120/75 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 32.400,00 € 16/X/225260 1603003120/76 

Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 12.990,20 € 16/X/225284 1603003120/77 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 28.500,00 € 16/X/225283 1603003120/78 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 11.214,99 € 16/X/225278 1603003120/79 

Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 28.968,48 € 16/X/225275 1603003120/80 

Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 12.986,63 € 16/X/225269 1603003120/81 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 6.454,46 € 16/X/225264 1603003120/82 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 41.160,47 € 16/X/225262 1603003120/83 

Ajuntament de Taradell P0827800D 64.491,35 € 16/X/225242 1603003120/84 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 79.305,44 € 16/X/225240 1603003120/85 

Ajuntament de Torelló P0828500I 41.256,53 € 16/X/225233 1603003120/86 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 22.803,16 € 16/X/225232 1603003120/87 

Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 60.364,13 € 16/X/225228 1603003120/88 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 34.982,95 € 16/X/225224 1603003120/89 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 38.607,70 € 16/X/225219 1603003120/90 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 147.400,00 € 16/X/225213 1603003120/91 
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Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 12.500,00 € 16/X/225202 1603003120/92 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 69.904,74 € 16/X/225323 1603003120/93 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 38.760,78 € 16/X/225316 1603003120/94 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 11.479,61 € 16/X/225209 1603003120/95 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 13.016,75 € 16/X/225205 1603003120/96 

 Total     4.920.259,89 € 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de vint-i-nou milions nou-cents 
noranta-nou mil vuit-cents dos euros amb sis cèntims (29.999.802,06 €) a càrrec de les 
següents aplicacions del pressupost 2016 de la Diputació de Barcelona per al 
finançament dels ajuts de l’acord anterior:  
 

 Vint-i-quatre milions nou-cents deu mil dos-cents seixanta-cinc euros amb 
seixanta-un cèntims (24.910.265,61 €) a càrrec de l’aplicació 
G/30101/24100/46262. 

 Cent seixanta-nou mil dos-cents setanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims 
(169.276,56 €) a càrrec de l’aplicació G/30101/24100/46862. 

 Quatre milions nou-cents vint mil dos-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta-
nou cèntims (4.920.259,89 €) a càrrec de l’aplicació G/60101/23100/46262. 

 
Tercer.- APROVAR l’avançament dels ajuts a favor dels següents ens locals, pels 
imports que s’indiquen a continuació: 
 

Ens destinatari Import Operació Concepte Operació Num. Operació 

AJ. ABRERA          51.735,37 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/1 

AJ. ABRERA          51.735,37 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/1 

AJ. AGUILAR DE SEGARRA            8.795,35 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/2 

AJ. AGUILAR DE SEGARRA            4.397,67 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/2 

AJ. AIGUAFREDA          39.116,85 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/3 

AJ. ALPENS          13.395,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/4 

AJ. ARENYS DE MUNT          92.438,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/5 

AJ. ARGENÇOLA          13.226,72 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/6 

AJ. AVIA          37.991,86 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/7 

AJ. AVINYONET DEL 
PENEDES 

         36.576,98 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/8 

AJ. BADALONA        219.838,40 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/9 

AJ. BADALONA        645.115,21 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/3 

AJ. BAGA          38.388,04 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/10 

AJ. BALSARENY            8.784,65 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/11 
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AJ. BALSARENY          33.370,14 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/4 

AJ. BARBERA DEL VALLES        240.993,74 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/12 

AJ. BEGUES          82.594,33 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/13 

AJ. BELLPRAT          12.667,23 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/14 

AJ. BERGA        126.396,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/15 

AJ. BERGA          56.000,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/5 

AJ. BORREDA          13.979,45 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/16 

AJ. BRUC, EL          37.864,14 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/17 

AJ. BRULL, EL          13.176,83 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/18 

AJ. CABANYES, LES          15.319,35 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/19 

AJ. CABRERA D'ANOIA          36.866,71 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/20 

AJ. CABRILS          83.956,49 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/21 

AJ. CALAF          43.824,70 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/22 

AJ. CALDERS          15.475,83 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/6 

AJ. CALDES DE MONTBUI        182.077,88 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/23 

AJ. CALELLA        133.047,34 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/24 

AJ. CALELLA          57.680,01 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/7 

AJ. CALLDETENES          23.036,62 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/25 

AJ. CALLDETENES          15.823,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/8 

AJ. CALLUS          38.137,37 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/26 

AJ. CANET DE MAR        111.708,65 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/27 

AJ. CANOVELLES        188.877,23 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/28 

AJ. CANOVES I SAMALÚS          41.241,22 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/29 

AJ. CANYELLES          46.843,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/30 

AJ. CAPELLADES          81.002,43 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/31 

AJ. CAPOLAT          12.707,91 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/9 

AJ. CARDEDEU          98.288,56 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/32 

AJ. CARDEDEU          86.390,20 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/10 

AJ. CARDONA          46.945,66 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/33 
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AJ. CASSERRES          27.604,26 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/34 

AJ. CASSERRES            8.413,43 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/11 

AJ. CASTELL DE L'ARENY          12.682,11 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/35 

AJ. CASTELLAR DEL RIU          12.946,89 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/36 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

         55.949,06 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/37 

AJ. CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

       148.073,91 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/12 

AJ. CASTELLBELL I EL 
VILAR 

         32.780,28 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/38 

AJ. CASTELLBELL I EL 
VILAR 

         11.155,18 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/13 

AJ. CASTELLBISBAL          80.202,43 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/39 

AJ. CASTELLBISBAL          23.519,21 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/14 

AJ. CASTELLDEFELS        333.697,92 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/40 

AJ. CASTELLET I LA 
GORNAL 

         38.973,49 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/41 

AJ. CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS 

         13.014,49 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/42 

AJ. CASTELLNOU DE 
BAGES 

         35.087,78 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/43 

AJ. CASTELLOLÍ          14.122,76 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/44 

AJ. CASTELLTERÇOL          38.332,16 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/45 

AJ. CASTELLVÍ DE LA 
MARCA 

         36.221,06 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/46 

AJ. CASTELLVÍ DE 
ROSANES 

         36.863,05 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/47 

AJ. CENTELLES          50.402,99 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/48 

AJ. CENTELLES          37.084,98 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/15 

AJ. CERCS          35.250,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/49 

AJ. COLLBATÓ          27.550,09 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/50 

AJ. COLLBATÓ          17.200,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/16 

AJ. COPONS          13.450,83 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/51 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

       107.053,04 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/52 

AJ. CUBELLES        113.457,30 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/53 

AJ. DOSRIUS          80.539,94 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/54 

AJ. ESPARREGUERA        153.291,50 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/55 

AJ. ESPARREGUERA          51.492,14 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/17 
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AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

       277.135,69 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/56 

AJ. ESPUNYOLA, L'          13.309,40 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/18 

AJ. ESQUIROL, L'          37.839,50 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/57 

AJ. ESTANY, L'          13.639,34 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/58 

AJ. FIGARÓ-MONTMANY          35.007,51 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/59 

AJ. FÍGOLS          12.614,31 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/60 

AJ. FOGARS DE LA SELVA          36.782,57 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/61 

AJ. FOLGUEROLES          37.681,93 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/62 

AJ. FONOLLOSA          35.683,23 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/63 

AJ. FONT-RUBí          35.547,26 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/64 

AJ. FRANQUESES DEL 
VALLÈS, LES 

       163.849,74 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/65 

AJ. FRANQUESES DEL 
VALLÈS, LES 

         29.446,21 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/19 

AJ. GAIA          13.051,02 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/66 

AJ. GALLIFA          13.133,69 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/67 

AJ. GARRIGA, LA          35.116,36 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/68 

AJ. GARRIGA, LA        140.465,43 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/20 

AJ. GAVÀ        283.916,91 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/69 

AJ. GELIDA          87.510,35 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/70 

AJ. GIRONELLA          31.780,46 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/71 

AJ. GIRONELLA          15.637,47 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/21 

AJ. GISCLARENY          12.561,02 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/72 

AJ. GRANADA, LA          38.292,36 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/73 

AJ. GRANERA          12.715,06 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/74 

AJ. GRANOLLERS        344.616,12 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/75 

AJ. GUALBA          35.627,87 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/76 

AJ. GURB          38.183,83 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/22 

AJ. IGUALADA        267.510,63 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/77 

AJ. JORBA          15.130,64 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/78 

AJ. LLACUNA, LA          12.703,69 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/79 
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AJ. LLACUNA, LA            2.700,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/23 

AJ. LLUÇA          13.304,13 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/80 

AJ. MANLLEU        203.236,91 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/81 

AJ. MANRESA        418.882,81 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/82 

AJ. MANRESA          40.504,45 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/24 

AJ. MARGANELL          13.509,76 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/83 

AJ. MARTORELLES          14.787,08 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/84 

AJ. MARTORELLES          33.722,59 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/25 

AJ. MASNOU, EL        198.908,87 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/85 

AJ. MASQUEFA          38.759,71 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/86 

AJ. MASQUEFA          54.074,65 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/26 

AJ. MATARÓ        548.178,68 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/87 

AJ. MATARÓ        207.278,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/27 

AJ. MEDIONA          39.162,75 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/88 

AJ. MOIA          59.932,73 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/89 

AJ. MOIA          20.756,70 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/28 

AJ. MOLINS DE REI        136.112,73 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/90 

AJ. MOLINS DE REI          69.862,26 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/29 

AJ. MOLLET DEL VALLÈS        320.205,59 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/30 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS 

           8.704,60 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/91 

AJ. MONISTROL DE 
CALDERS 

           6.124,52 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/31 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

         41.215,99 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/92 

AJ. MONTCLAR          12.788,32 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/93 

AJ. MONTESQUIU          15.556,42 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/94 

AJ. MONTMAJOR          13.815,62 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/95 

AJ. MONTMANEU          12.903,95 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/96 

AJ. MUNTANYOLA          14.486,39 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/97 

AJ. MURA          13.130,12 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003047/98 

AJ. NAVARCLES          82.666,66 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/1 
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AJ. NAVÀS          83.506,33 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/2 

AJ. OLÈRDOLA          42.987,34 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/3 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS 

         37.027,80 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/4 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

       210.404,24 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/5 

AJ. OLIVELLA          43.513,85 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/6 

AJ. OLOST          35.052,16 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/7 

AJ. ORIS          13.350,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/8 

AJ. ÒRRIUS          14.586,02 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/9 

AJ. PACS DEL PENEDÈS          15.563,37 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/10 

AJ. PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS 

         63.896,76 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/11 

AJ. PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS 

         47.347,98 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/32 

AJ. PALLEJA          99.599,01 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/12 

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, 
LA 

         41.054,44 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/13 

AJ. PAPIOL, EL          44.871,09 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/14 

AJ. PARETS DEL VALLÈS        189.459,68 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/15 

AJ. PIERA          97.048,00 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/16 

AJ. PIERA          22.806,14 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/33 

AJ. PINEDA DE MAR        229.574,60 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/17 

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL          35.280,59 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/18 

AJ. POBLA DE LILLET, LA          35.092,07 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/19 

AJ. PONT DE VILOMARA I 
ROCAFOR 

         44.409,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/20 

AJ. PONTONS          14.465,45 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/21 

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, 
EL 

         93.396,12 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/22 

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, 
EL 

       256.415,12 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/34 

AJ. PRATS DE REI, ELS          13.985,48 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/23 

AJ. PREMIA DE MAR        227.117,37 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/24 

AJ. PUJALT          12.998,87 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/25 

AJ. QUAR, LA          12.668,92 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/35 

AJ. RAJADELL          13.975,50 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/26 
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AJ. RIPOLLET        112.271,84 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/27 

AJ. RIPOLLET        152.852,83 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/36 

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA          29.169,75 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/28 

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA          68.069,42 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/37 

AJ. RODA DE TER          58.628,31 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/29 

AJ. RODA DE TER          25.006,64 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/38 

AJ. RUBí        445.334,53 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/30 

AJ. RUBí          20.518,12 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/39 

AJ. RUBIO          13.171,74 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/31 

AJ. RUPIT I PRUIT          13.254,98 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/32 

AJ. SABADELL        502.219,95 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/33 

AJ. SABADELL        327.862,58 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/40 

AJ. SAGAS          12.923,35 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/41 

AJ. SALDES          13.322,21 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/34 

AJ. SANT ADRIÀ DE 
BESOS 

       264.865,89 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/35 

AJ. SANT ANDREU DE LA 
BARCA 

       221.091,48 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/36 

AJ. SANT BARTOMEU DEL 
GRAU 

         15.546,98 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/37 

AJ. SANT BOI DE 
LLUÇANÈS 

         14.072,10 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/38 

AJ. SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA 

         43.084,64 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/39 

AJ. SANT CELONI        185.760,03 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/40 

AJ. SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

         29.577,19 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/41 

AJ. SANT CLIMENT DE 
LLOBREGAT 

         14.494,53 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/42 

AJ. SANT CUGAT 
SESGARRIGUES 

         15.686,92 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/43 

AJ. SANT ESTEVE 
PALAUTORDERA 

         22.138,01 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/42 

AJ. SANT ESTEVE 
PALAUTORDERA 

         16.731,81 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/44 

AJ. SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

         86.062,01 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/43 

AJ. SANT FELIU DE 
CODINES 

         55.739,32 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/44 

AJ. SANT FELIU DE 
CODINES 

         26.572,36 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/45 

AJ. SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

       273.488,90 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/45 
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AJ. SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

         84.000,00 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/46 

AJ. SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 

           6.030,02 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/46 

AJ. SANT FRUITOS DE 
BAGES 

         89.443,39 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/47 

AJ. SANT HIPÒLIT DE 
VOLTREGÀ 

         42.409,22 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/47 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

         25.452,20 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/48 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

         10.484,46 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/48 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

         98.504,07 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/49 

AJ. SANT JOAN DESPÍ        233.982,24 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/50 

AJ. SANT JULIA  DE 
VILATORTA 

         40.286,76 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/51 

AJ. SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 

         39.290,49 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/52 

AJ. SANT LLORENÇ 
SAVALL 

         39.044,71 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/53 

AJ. SANT MARTI D'ALBARS          12.834,27 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/54 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES 

         30.000,00 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/55 

AJ. SANT MARTI DE 
CENTELLES 

           5.336,30 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/49 

AJ. SANT MARTI DE TOUS          34.787,03 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/56 

AJ. SANT MARTI 
SESGUEIOLES 

         13.662,69 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/57 

AJ. SANT MATEU DE 
BAGES 

           8.350,00 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/58 

AJ. SANT MATEU DE 
BAGES 

           5.962,40 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/50 

AJ. SANT PERE DE 
VILAMAJOR 

         45.636,97 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/59 

AJ. SANT PERE 
SALLAVINERA 

         12.945,95 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/60 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA 

         29.045,03 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/61 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA 

           9.900,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/51 

AJ. SANT QUIRZE DE 
BESORA 

         37.730,28 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/62 

AJ. SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

         85.296,26 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/63 

AJ. SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

         99.064,70 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/52 

AJ. SANT SADURNÍ  
D'ANOIA 

         70.531,37 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/64 

AJ. SANT SADURNÍ  
D'ANOIA 

         32.039,82 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/53 

AJ. SANT SADURNÍ 
D'OSORMORT 

         12.762,89 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/54 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

         64.652,23 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/65 
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AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

         32.400,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/55 

AJ. SENTMENAT          91.854,32 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/66 

AJ. SEVA          41.957,86 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/67 

AJ. SITGES        211.727,17 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/68 

AJ. SORA          13.070,04 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/69 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES 

         94.421,19 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/70 

AJ. STA. COLOMA DE 
CERVELLÓ 

         58.606,26 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/71 

AJ. STA. COLOMA DE 
CERVELLÓ 

         28.500,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/56 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

       632.937,34 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/72 

AJ. STA. EULALIA DE 
RIUPRIMER 

         24.153,36 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/73 

AJ. STA. EULALIA DE 
RIUPRIMER 

         11.214,99 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/57 

AJ. STA. EULALIA DE 
RONÇANA 

         85.577,18 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/74 

AJ. STA. FE DEL PENEDÈS          13.645,55 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/75 

AJ. STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI 

         73.464,65 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/76 

AJ. STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI 

         28.968,48 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/58 

AJ. STA. MARGARIDA I 
ELS MONJO 

         88.648,48 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/77 

AJ. STA. MARIA DE 
BESORA 

         12.942,74 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/78 

AJ. STA. MARIA DE 
MERLES 

         12.986,63 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/59 

AJ. STA. MARIA DE 
MIRALLES 

         12.948,01 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/79 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

         87.275,86 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/80 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

           6.454,46 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/60 

AJ. STA. PERPETUA DE 
MOGODA 

       174.273,68 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/81 

AJ. STA. PERPETUA DE 
MOGODA 

         41.160,47 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/61 

AJ. STA. SUSANNA          42.061,20 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/82 

AJ. SUBIRATS          40.538,68 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/83 

AJ. SÚRIA          82.166,13 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/84 

AJ. TAGAMANENT          13.477,95 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/85 

AJ. TALAMANCA          13.064,21 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/86 

AJ. TARADELL          18.020,59 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/87 
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AJ. TARADELL          64.491,35 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/62 

AJ. TAVÈRNOLES          13.306,59 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/88 

AJ. TAVERTET          12.934,45 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/89 

AJ. TEIA          80.812,68 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/90 

AJ. TERRASSA        801.155,96 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/91 

AJ. TERRASSA          79.305,44 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/63 

AJ. TIANA          87.779,74 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/92 

AJ. TONA          88.886,11 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/93 

AJ. TORDERA        186.486,85 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/94 

AJ. TORELLÓ          69.423,34 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/95 

AJ. TORELLÓ          41.256,53 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/64 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 

         22.803,17 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/96 

AJ. TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 

         22.803,16 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/65 

AJ. TORRELAVIT          35.290,05 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/97 

AJ. TORRELLES DE FOIX          40.181,28 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/98 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

         21.000,00 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/99 

AJ. TORRELLES DE 
LLOBREGAT 

         60.364,13 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/66 

AJ. ULLASTRELL          37.580,56 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/100 

AJ. VALLIRANA        112.310,78 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/101 

AJ. VECIANA          12.946,89 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/102 

AJ. VIC        277.692,07 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/103 

AJ. VILADECANS        273.261,87 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/104 

AJ. VILADECANS        147.400,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/67 

AJ. VILADECAVALLS          87.437,88 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/105 

AJ. VILALBA SASSERRA          14.770,57 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/106 

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ        113.636,44 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/107 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLÈS 

         66.727,84 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/108 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLÈS 

         12.500,00 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/68 

AJ. VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

       429.020,72 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/109 
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Ens destinatari Import Operació Concepte Operació Num. Operació 

AJ. VILASSAR DE DALT          21.455,18 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/110 

AJ. VILASSAR DE DALT          69.904,74 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/69 

AJ. VILASSAR DE MAR        150.422,87 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/111 

AJ. VILASSAR DE MAR          38.760,78 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/70 

AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS          22.959,22 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/112 

AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS          11.479,61 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/71 

AJ. VIVER I SERRATEIX          13.016,75 €  
16/X/225584 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 2 

1603003049/72 

EMD. BELLATERRA          37.437,63 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/113 

EMD. SANT MIQUEL DE 
BALENYÀ 

         39.132,56 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/114 

EMD. VALLDOREIX          79.736,31 €  
16/X/225583 Avançament 
prog. foment ocupació  Línia 1 

1603003048/115 

 Total           22.042.831,30 € 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 22.042.831,30 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82021 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona per l’any 2016 per al finançament dels avançaments citats en 
l’acord anterior. 
 
Cinquè.- MODIFICAR el règim del Programa complementari de foment de l'ocupació i 
de suport a la integració social, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data de 10 de març de 2016, a efectes d’admetre la tramitació 
electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats. En raó d’aquesta 
modificació, s’afegeixen els articles 21 bis, 21 ter i 21 quater següents: 
 
 “Article 21 bis. Procediment de justificació 
  
1. 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 

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

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

 
3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta s’ha de presentar a les oficines 

de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
4. La tramitació electrònica s’ha de realitzar a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
5. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/
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6. Per a poder crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient de 
referència. 

 
7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de 

tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
8. Els usuaris que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 

tenen, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la 
documentació. 

 
9. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació 

de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en 
l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari 
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

 
10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 

jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma 
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de 
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

 
11. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 

electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona pot, en 
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels 
originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les 
despeses. 

 
12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 

efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 21 ter. Registre electrònic 
 
Quan es presenti una justificació a través del Portal es genera un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que conté una referència a la data i l’hora d’entrada al 
registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així 
com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la 
Diputació. 
 
Article 21 quater. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació. 
 
2. Els estats de tramitació són: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la 
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o 
no l’existència d’incidències esmenables. 
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b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un 
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència 
d’incidències esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no 
haver-se detectat incidències esmenables. La posada d’una justificació en 
aquest estat comporta la tramesa automàtica al Registre de Factures de la 
Diputació si en la justificació es sol·licita un pagament.” 

 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, i 
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província (BOPB). 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
Prèvia declaració d’urgència votada a favor per majoria absoluta dels membres 
de la Junta de Govern, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Nuria Parlon Gil, del Grup PSC-CP, es proposa l’aprovació del Dictamen 
següent.  
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Servei de Contractació 
 

Dictamen pel qual es proposa prorrogar, per delegació del Ple, amb efectes 1 de 
juliol al 31 d‘octubre de 2016, de mutu acord amb l’empresa UNIPOST, SAU, amb 
NIF A-62690953, la vigència del contracte relatiu a les prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, 
corresponent a la Subdirecció de Logística.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Nuria Parlon Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que es va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària per 
acord del Ple de data 25 de novembre de 2010, mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SAU (NIF A-62690953), pels preus unitaris 
oferts per tots els enviaments i per un import estimatiu quadriennal de 18.402.513,64 € 
més 3.308.984,36 € en concepte de 18% d’IVA, d’acord amb el desglossament que es 
relaciona tot seguit: 
 

 Pressupost IVA exclòs IVA (18%) Total IVA inclòs 

ORGT 17.159.706,80 € 3.088.747,22 € 20.248.454,02 € 

Diputació de Barcelona 1.223.539,68 € 220.237,14 € 1.443.776,82 € 

Diputació de Barcelona 
 
(enviaments 
internacionals fora Unió 
Europea) 

19.267,16 € Exempt 
(Art. 21.1 de la Llei 
37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit) 

19.267,16 € 

TOTAL 18.402.513,64 € 3.308.984,36 € 21.711.498,00 € 
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I que es va formalitzar el corresponent contracte en data 13 de desembre de 2010, amb 
efectes d ‘1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 2,6% a partir de l’1 de gener de 2012, per variació de l’IPC. 
 
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb 
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 1,9% i en un 1,5% a partir de l’1 de gener de 2013 i de l’1 de gener de 
2014, respectivament, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 26 de juny de 
2014, es va aprovar l’ampliació d’1.192.814,85 € (21% IVA inclòs) en la quantitat 
imputada a l’aplicació pressupostària 932/22201 de 2014 de l’Organisme de Gestió 
Tributària.   
 
Atès que la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix 
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en quatre anys, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada màxima de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 18 de desembre 
de 2014, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació fins el 31 de 
desembre de 2015 pels preus unitaris vigents. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar 
en un -0,3% a partir de l’1 de gener de 2015, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 12 de novembre 
de 2015, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de gener i 
el 30 de juny de 2016, pels següents preus unitaris: 
 

Producte Àmbit Tram de pes Preus 

Carta Ordinària Local Fins 20g norm 0,1270 € 

Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm 0,1489 € 

Carta Ordinària Local Fins 50 g 0,1708 € 

Carta Ordinària Local Fins 100 g 0,3021 € 

Carta Ordinària Local Fins 200g 0,4903 € 

Carta Ordinària Local Fins 350 g 0,8317 € 

Carta Ordinària Local Fins 500 g 1,4358 € 

Carta Ordinària Local Fins 1.000 g 1,6416 € 

Carta Ordinària Local Fins 1.500 g 1,8474 € 

Carta Ordinària Local Fins 2.000 g 1,9830 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm 0,1481 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm 0,1699 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g 0,1960 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g 0,3007 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g 0,4879 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g 0,8279 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g 1,4292 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g 1,6340 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g 1,8387 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g 1,9739 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm 0,1751 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm 0,2008 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g 0,2317 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g 0,3553 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g 0,5767 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g 0,9784 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g 1,6891 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,9310 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g 2,1730 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,3328 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm 0,6094 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 1,0188 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g 1,2283 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g 1,6378 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g 3,2851 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g 6,0750 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g 8,4555 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g 9,8933 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,0256 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g 17,2347 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 0,7427 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 1,3140 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g 1,5806 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g 2,6185 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g 5,2371 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g 9,6172 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,4729 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,3295 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 31,8985 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 36,6595 € 

Carta Certificada Local Fins 20g norm 1,0165 € 

Carta Certificada Local Fins 20g s/norm 1,0641 € 

Carta Certificada Local Fins 50 g 1,0747 € 

Carta Certificada Local Fins 100 g 1,3626 € 

Carta Certificada Local Fins 200g 1,5689 € 

Carta Certificada Local Fins 350 g 1,9431 € 

Carta Certificada Local Fins 500 g 2,6053 € 

Carta Certificada Local Fins 1.000 g 2,8308 € 

Carta Certificada Local Fins 1.500 g 3,0562 € 

Carta Certificada Local Fins 2.000 g 3,2050 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm 1,2416 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2964 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g 1,3155 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g 1,4370 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g 1,6546 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g 2,0492 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g 2,7475 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g 2,9853 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g 3,2231 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g 3,3800 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm 1,6275 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,6947 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g 1,7110 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g 1,8689 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g 2,1519 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g 2,7710 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g 3,5734 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,8826 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,1920 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,3960 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,7423 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,1518 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g 3,3612 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g 3,7707 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g 5,4180 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2079 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g 10,5884 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g 12,0262 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g 17,1585 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g 19,3676 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,8756 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,4469 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g 3,7136 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,7514 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3700 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g 11,7501 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g 18,6059 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 21,4624 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 34,0314 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 38,7924 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Nacional Tots 0,2645 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Europa) Tots 1,0760 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Resta de països) Tots 1,0760 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm 2,2567 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm 2,3424 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g 2,4186 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g 2,5424 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g 2,9518 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g 3,6945 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,6661 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,4469 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 3,6564 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 3,9421 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g 5,2942 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2079 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 9,8076 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 11,4930 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,7207 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 18,5963 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,9994 € 
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Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,8088 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 4,0468 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,9038 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3700 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 10,9026 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,7110 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,9008 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 30,4702 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 37,1356 € 

Justificant de recepció urgent Nacional Tots 0,6348 € 

Justificant de recepció urgent Internacional Tots 1,1955 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm 3,6945 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm 3,8183 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g 3,9802 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g 4,1420 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g 4,4753 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g 5,2942 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g 5,7036 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g 6,5701 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g 6,7701 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g 7,1795 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 4,5134 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 5,2561 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 5,5037 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 5,7893 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g 7,1415 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 10,1789 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 11,6188 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 13,7878 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 18,8820 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 21,1768 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 4,9990 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 5,5227 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 5,9988 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 6,9986 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 9,4267 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 13,2355 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 19,0439 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 22,6146 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 36,3738 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 40,3254 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1204 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1389 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1620 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4388 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6371 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 1,9970 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6336 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8504 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0673 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2104 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g norm 1,2298 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2519 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 50 g 1,2785 € 
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Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 100 g 1,3847 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 200g 1,5748 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 350 g 1,9198 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 500 g 2,5302 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g 2,7381 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.500 g 2,9460 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g 3,0831 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g norm 1,7219 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,7538 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 50 g 1,7922 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 100 g 1,9459 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 200g 2,2209 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 350 g 2,7200 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 500 g 3,6031 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,9038 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2045 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4029 € 

Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4884 € 

Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5360 € 

Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8093 € 

Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm 1,7134 € 

Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g 1,7682 € 

Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g 1,8864 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm 2,0994 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g 2,1666 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g 2,3200 € 

Reemborsament Nacional Tots 1,3331 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg 4,8467 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg 5,3323 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg 6,1988 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg 7,0177 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg 9,2363 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg 11,1597 € 

Justificant de recepció paqueteria Nacional Tots 0,5713 € 

Reemborsament paqueteria Nacional Tots 1,1998 € 

Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament 19,4247 € 

Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció 2,2377 € 

Llibres Local Fins 100 g 0,3257 € 

Llibres Local Fins 200 gr 0,3799 € 

Llibres Local Fins 300 g 0,4704 € 

Llibres Local Fins 400 g 0,5066 € 

Llibres Local Fins 500 g 0,5970 € 

Llibres Local Fins 750 g 0,9318 € 

Llibres Local Fins 1.000 g 1,1489 € 

Llibres Local Fins 1.500 g 1,2393 € 

Llibres Local Fins 2.000 g 2,1258 € 

Llibres Grans poblacions Fins 100 g 0,3223 € 

Llibres Grans poblacions Fins 200 gr 0,3794 € 

Llibres Grans poblacions Fins 300 g 0,4654 € 

Llibres Grans poblacions Fins 400 g 0,5013 € 

Llibres Grans poblacions Fins 500 g 0,5908 € 

Llibres Grans poblacions Fins 750 g 0,9219 € 

Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g 1,1367 € 

Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g 1,2262 € 
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Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g 2,1034 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 100 g 0,3428 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3999 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 300 g 0,4951 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 400 g 0,5332 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 500 g 0,6284 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 750 g 0,9808 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,2093 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,3045 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,2377 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g 0,7618 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr 1,4664 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g 2,4186 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g 2,7994 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g 3,0470 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g 3,8754 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g 4,4753 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g 6,9510 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g 7,7128 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g 1,1045 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr 2,1615 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g 3,6850 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g 4,2658 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g 4,7229 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g 6,9510 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 7,7128 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 12,5213 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 13,9972 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 100 g 0,2259 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr 0,2510 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 300 g 0,3138 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 400 g 0,3326 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 500 g 0,3954 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 750 g 0,6213 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g 0,7593 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g 0,8221 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g 1,4056 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g 0,2256 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr 0,2506 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g 0,3133 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g 0,3320 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g 0,3947 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g 0,6203 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g 0,7582 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g 0,8208 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g 1,4034 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g 0,2926 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3251 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g 0,4064 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g 0,4321 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g 0,5121 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g 0,8047 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g 0,9835 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,0648 € 
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Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g 1,8207 € 

Bustiatge sense destinatari Tots Fins 20g norm 0,0876 € 

Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm 0,1628 € 

Recerca i tramesa d’originals 
custodiats Tots Tots 38,0877 € 

 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar 
en un 0,1% a partir de l’1 de gener de 2016, per variació de l’IPC. 
 
Atès que el subdirector de Logística, amb el vist i conforme de la directora de Serveis 
d’Edificació i Logística, va signar una petició de nova pròrroga del contracte pel 
període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016, amb data 5 de maig de 
2016 i la va justificar tal com es transcriu a continuació: 
 
“Mentre s’adjudica i entra en vigor la nova contractació, aprovada per dictamen de la 
Junta de Govern de 31 de març de 2016, cal fer una altra pròrroga. Ateses les dates 
de publicació i d’obertura d’ofertes i els terminis de la resta de fases de la tramitació 
del nou contracte, s’estima que aquest entrarà en vigor l’1 de novembre de 2016, i per 
tant cal prorrogar el vigent entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016.” 
 
Atès que en dates 25 i 30 de maig de 2016, la Diputació de Barcelona ha estat 
notificada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant dues diligències, 
per les quals s’ha donat coneixement de l’estat de deute de l’empresa UNIPOST, S.A. 
davant la pròpia Agència Estatal d’Administració Tributària, raó per la qual ha suposat 
per a l’empresa contractista trobar-se en un dels supòsits establerts a l’article 60 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que l’empresa UNIPOST, S.A. ha lliurat a la Diputació de Barcelona, en el dia de 
29 de juny de 2016, certificat expedit en la mateixa data per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, en el sentit de trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries davant aquesta, fet que esmena la seva situació anterior de trobar-se en el 
supòsit de prohibició de contractar. 
 
Atès que adjunt a la comunicació del subdirector de Logística de data 5 de maig de 2016 
s’ha remès l’escrit de conformitat del legal representant de l’empresa contractista a la 
pròrroga proposada, de data 27 d’abril d’enguany, i que s’ha indicat que l’import 
estimatiu de la pròrroga, de 2.020.000,00 € (IVA inclòs), s’haurà d’aplicar 
pressupostàriament de la següent manera: 
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2016 70.000,00 € 10410 92020 22201 

 
Organisme de 

Gestió Tributària 
Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2016 1.950.000,00 € 1 932 222 

 
Atès l’escrit de l’Interventor delegat de l’Organisme de Gestió Tributària, de data 19 de 
maig de 2016, en el qual fa constar que l’import i aplicació pressupostària 
corresponents a la pròrroga són els indicats pel subdirector de Logística. 
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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). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 

ACORDS 
 

Primer.- PRORROGAR, amb efectes d’1 de juliol a 31 d’octubre de 2016, de mutu 
acord amb l’empresa UNIPOST SAU (NIF A-62690953), la vigència del contracte 
formalitzat en data 13 de desembre de 2010, relatiu a les Prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria pels següents 
preus unitaris, IVA exclòs, més 21% d’IVA per tots els enviaments, amb l’excepció dels 
enviaments internacionals fora de la Unió Europea que estan exempts d’IVA: 
 

Producte Àmbit Tram de pes Preus 

Carta Ordinària Local Fins 20g norm 0,1271 € 

Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm 0,1490 € 

Carta Ordinària Local Fins 50 g 0,1710 € 

Carta Ordinària Local Fins 100 g 0,3024 € 

Carta Ordinària Local Fins 200g 0,4908 € 

Carta Ordinària Local Fins 350 g 0,8325 € 

Carta Ordinària Local Fins 500 g 1,4372 € 

Carta Ordinària Local Fins 1.000 g 1,6432 € 

Carta Ordinària Local Fins 1.500 g 1,8492 € 

Carta Ordinària Local Fins 2.000 g 1,9850 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm 0,1482 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm 0,1701 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g 0,1962 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g 0,3010 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g 0,4884 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g 0,8287 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g 1,4306 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g 1,6356 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g 1,8405 € 

Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g 1,9759 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm 0,1753 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm 0,2010 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g 0,2319 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g 0,3557 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g 0,5773 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g 0,9794 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g 1,6908 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,9329 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g 2,1752 € 

Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,3351 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm 0,6100 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 1,0198 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g 1,2295 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g 1,6394 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g 3,2884 € 
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Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g 6,0811 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g 8,4640 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g 9,9032 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,0406 € 

Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g 17,2519 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 0,7434 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 1,3153€ 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g 1,5822 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g 2,6211 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g 5,2423 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g 9,6268 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,4894 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,3488 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 31,9304 € 

Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 36,6962 € 

Carta Certificada Local Fins 20g norm 1,0175 € 

Carta Certificada Local Fins 20g s/norm 1,0652 € 

Carta Certificada Local Fins 50 g 1,0758 € 

Carta Certificada Local Fins 100 g 1,3640 € 

Carta Certificada Local Fins 200g 1,5705 € 

Carta Certificada Local Fins 350 g 1,9450 € 

Carta Certificada Local Fins 500 g 2,6079 € 

Carta Certificada Local Fins 1.000 g 2,8336 € 

Carta Certificada Local Fins 1.500 g 3,0593 € 

Carta Certificada Local Fins 2.000 g 3,2082 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm 1,2428 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2977 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g 1,3168 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g 1,4384 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g 1,6563 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g 2,0512 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g 2,7502 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g 2,9883 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g 3,2263 € 

Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g 3,3834 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm 1,6291 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,6964 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g 1,7127 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g 1,8708 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g 2,1540 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g 2,7738 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g 3,5770 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,8865 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,1962 € 

Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4004 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,7450 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,1550 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g 3,3646 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g 3,7745 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g 5,4234 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2161 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g 10,5990 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g 12,0382 € 

Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g 17,1757 € 
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Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g 19,3870 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,8785 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,4503 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g 3,7173 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,7562 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3774 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g 11,7619 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g 18,6245 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 21,4839 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 34,0654 € 

Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 38,8312 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Nacional Tots 0,2648 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Europa) Tots 1,0771 € 

Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Resta de països) Tots 1,0771 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm 2,2590 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm 2,3447 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g 2,4210 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g 2,5449 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g 2,9548 € 

Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g 3,6982 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,6688 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,4503 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 3,6601 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 3,9460 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g 5,2995 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2161 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 9,8174 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 11,5045 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,7364 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 18,6149 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 3,0024 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,8126 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 4,0508 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,9087 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3774 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 10,9135 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,7277 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,9207 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 30,5007 € 

Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 37,1727 € 

Justificant de recepció urgent Nacional Tots 0,6354 € 

Justificant de recepció urgent Internacional Tots 1,1967 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm 3,6982 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm 3,8221 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g 3,9842 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g 4,1461 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g 4,4798 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g 5,2995 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g 5,7093 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g 6,5767 € 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g 6,7769 € 
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Producte Àmbit Tram de pes Preus 

Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g 7,1867 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 4,5179 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 5,2614 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 5,5092 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 5,7951 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g 7,1486 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 10,1891 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 11,6304 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 13,8016 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 18,9009 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 21,1980 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 5,0040 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 5,5282 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 6,0048 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 7,0056 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 9,4361 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 13,2487 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 19,0629 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 22,6372 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 36,4102 € 

Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 40,3657 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1215 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1400 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1632 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4402 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6387 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 1,9990 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6362 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8533 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0704 € 

Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2136 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g norm 1,2310 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2532 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 50 g 1,2798 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 100 g 1,3861 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 200g 1,5764 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 350 g 1,9217 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 500 g 2,5327 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g 2,7408 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.500 g 2,9489 € 

Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g 3,0862 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g norm 1,7236 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,7556 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 50 g 1,7940 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 100 g 1,9478 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 200g 2,2231 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 350 g 2,7227 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 500 g 3,6067 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,9077 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2087 € 

Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4073 € 

Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4899 € 

Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5375 € 

Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8111 € 
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Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm 1,7151 € 

Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g 1,7700 € 

Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g 1,8883 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm 2,1015 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g 2,1688 € 

Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g 2,3223 € 

Reemborsament Nacional Tots 1,3344 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg 4,8515 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg 5,3376 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg 6,2050 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg 7,0247 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg 9,2455 € 

Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg 11,1709 € 

Justificant de recepció paqueteria Nacional Tots 0,5719 € 

Reemborsament paqueteria Nacional Tots 1,2010 € 

Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament 19,4441 € 

Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció 2,2399 € 

Llibres Local Fins 100 g 0,3260 € 

Llibres Local Fins 200 gr 0,3803 € 

Llibres Local Fins 300 g 0,4709 € 

Llibres Local Fins 400 g 0,5071 € 

Llibres Local Fins 500 g 0,5976 € 

Llibres Local Fins 750 g 0,9327 € 

Llibres Local Fins 1.000 g 1,1500 € 

Llibres Local Fins 1.500 g 1,2405 € 

Llibres Local Fins 2.000 g 2,1279 € 

Llibres Grans poblacions Fins 100 g 0,3226 € 

Llibres Grans poblacions Fins 200 gr 0,3798 € 

Llibres Grans poblacions Fins 300 g 0,4659 € 

Llibres Grans poblacions Fins 400 g 0,5018 € 

Llibres Grans poblacions Fins 500 g 0,5914 € 

Llibres Grans poblacions Fins 750 g 0,9228 € 

Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g 1,1378 € 

Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g 1,2274 € 

Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g 2,1055 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 100 g 0,3431 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr 0,4003 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 300 g 0,4956 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 400 g 0,5337 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 500 g 0,6290 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 750 g 0,9818 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,2105 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,3058 € 

Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,2399 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g 0,7626 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr 1,4679 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g 2,4210 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g 2,8022 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g 3,0500 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g 3,8793 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g 4,4798 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g 6,9580 € 

Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g 7,7205 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g 1,1056 € 
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Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr 2,1637 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g 3,6887 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g 4,2701 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g 4,7276 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g 6,9580 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 7,7205 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 12,5338 € 

Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 14,0112 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 100 g 0,2261 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr 0,2513 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 300 g 0,3141 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 400 g 0,3329 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 500 g 0,3958 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 750 g 0,6219 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g 0,7601 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g 0,8229 € 

Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g 1,4070 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g 0,2258 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr 0,2509 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g 0,3136 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g 0,3323 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g 0,3951 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g 0,6209 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g 0,7590 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g 0,8216 € 

Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g 1,4048 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g 0,2929 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3254 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g 0,4068 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g 0,4325 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g 0,5126 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g 0,8055 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g 0,9845 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,0659 € 

Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g 1,8225 € 

Bustiatge sense destinatari Tots Fins 20g norm 0,0877 € 

Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm 0,1630 € 

Recerca i tramesa d’originals 
custodiats Tots Tots 38,1258 € 

 
i amb el desglossament que es relaciona tot seguit: 
 

 Import 

Diputació 70.000,00 € 

Organisme de Gestió Tributària 1.950.000,00 € 

 
d’acord amb la petició del subdirector de Logística de data 5 de maig de 2016, l’escrit 
de l’Interventor delegat de l’Organisme de Gestió Tributària de data 19 de maig de 
2016 i l’escrit de consentiment del legal representant de l’empresa contractista de 27 
d’abril d’enguany, i de conformitat amb la clàusula 1.6) del PCAP que regeix la 
contractació. 
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Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga corresponent a 
la Diputació, de 70.000,00 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10410/92020/22201 de 2016. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon 
Industrial Gran Via Sud (08908), per al seu coneixement i efectes.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Es tracta d’una pròrroga més amb un import significatiu i elevat. 
Res més. 
 
Intervé, per respondre, el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Diria, si em 
permet el senyor Duran, que té més raó que en altres casos. El problema de fons, aquí 
i suposo que serà un tema recorrent en aquests casos, és que, de fet, en el concurs 
que es va fer només es va presentar aquesta empresa i hi ha gent que diu que només 
hi ha dues empreses capaces de prestar aquest servei i una és aquesta, mentre que 
l’altra és CORREUS, però, en qualsevol cas, CORREUS no es va presentar. Per tant, 
el que hem de fer ara és fer la pròrroga fins a finals d’any i la idea és revisar a fons els 
plecs i les condicions de les notificacions. Pensin que, si no féssim això, demà no 
haguéssim pogut notificar res, l’Organisme de Gestió Tributària no hauria pogut 
notificar res, i qualsevol acord que prengués aquesta casa no s’hauria pogut notificar i, 
per tant, s’ha actuat per poder garantir el servei d’aquesta casa però, en qualsevol cas, 
és una pròrroga fins a finals d’any. 
 
La secretària general, senyora Mahillo, indica que la pròrroga és fins a 31 d’octubre. 
 
El diputat senyor Ciurana diu:  Fins a finals d’octubre, uns mesos, i, per tant, ens ha 
de permetre preparar un plec que faci possible que hi hagi més concurrència, 
sincerament, en aquests concursos que es convoquen. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


