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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 22 de desembre de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), del 
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, 
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i 
Pla CiU), vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan 
Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia 
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Núria Marín i 
Martinez (PSC-CP) i senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner 
(C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella i Albiñana. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Joaquim Forn i Chiariello (CiU) i Miquel 
Forns i Fusté (CiU) i la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 
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 24 de novembre de 2016. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’informe 

de la Secretaria General relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació dels 
municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars per al sosteniment en comú de la plaça de 
secretaria intervenció. 

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

Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el 
procediment abreujat 18/2016-D, en relació amb el recurs interposat pel senyor 
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XXX, contra l’acte presumpte de no cridar-lo per a ocupar un lloc de treball 
d’informador en la campanya de prevenció d’incendis forestals. 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 
221/2015, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la 
senyora XXX contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs formulat 
en data 17 d’octubre de 2013, pel qual sol·licitava el dret a treballar de forma 
continuada com a membre de la borsa de treball d’auxiliar de geriatria. 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment núm. 
287/2011-A2, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 23 de març de 2011, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial, interposada pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit, ocorregut a la carretera BV-
5103, a causa del mal estat de la calçada. 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 346/2015-V, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 13 de juliol de 2015, per la 
qual s’acorda imposar a l’interessat diverses sancions disciplinàries. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11294/2016, de 15 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 287/2016-M, procediment abreujat, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 20 de maig de 2016, per la qual es va desestimar el 
recurs de reposició formulat contra el Decret d’11 de maig de 2016, que acordava 
procedir a la liquidació de la quantia que corresponia a la recurrent, com a 
conseqüència de la finalització del seu nomenament interí, derivada de la 
suspensió de més de sis mesos per la imposició d’una sanció disciplinària. 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11626/2016, de 22 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 356/2016-B, procediment abreujat, interposat per Allianz 
Seguros y Reaseguros, SA, contra la resolució de 27 de juliol de 2016, per la qual 
es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 23 de 
setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del seu vehicle 
amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la via. 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11625/2016, de 22 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós 
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administratiu núm. 341/2016-H, procediment abreujat, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 27 de juliol de 2016, per la qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, a la 
carretera BV-1414, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que 
sobtadament va irrompre a  la via. 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11623/2016, de 22 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 26 de Barcelona, en 
el procediment núm. 465/2016, instat per la senyora XXX contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 
2008, i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat temporal derivada 
d’accident laboral. 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11624/2016, de 22 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu 325/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra 
la resolució d’1 de juliol de 2016, per la qual es va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 12 d’abril de 2015, a la carretera 
BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va relliscar a causa, segons 
afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la calçada. 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11622/2016, de 22 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 357/2016-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra la resolució de 20 de juny de 2016, per la qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts a 
l’habitatge del recurrent, a conseqüència, segons afirma, de les obres realitzades 
en el nou pont de Sant Quirze de Besora, a la travessera de la carretera BV-5227. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, pel delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

de conveni entre l’Aliança Global de partenariats entre Operadors d’aigua 
(GWOPA) i la Diputació de Barcelona, en relació amb el Memoràndum d’acord 
“Enfortir la capacitat dels operadors d’aigua i sanejament a través d’acords d’igual 
a igual”.  

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#NadalÉsMoltMés. 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

“concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats i 
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular, a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona”. 

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

de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com 
aprovar el seu règim i la convocatòria per a la concessió dels recursos que s’hi 
inclouen. 

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

liquidació definitiva dels ajuts concedits en el marc del Programa complementari 
de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació econòmica local, del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins el 15 de 
setembre de 2016. 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30 de 
setembre de 2016. 

 
Servei de Contractació 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar, amb efectes 1 de 

gener de 2017, el contracte formalitzat amb l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, relatiu al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (Lot 10: Vigilància, protecció i control d’accés a la 
PDL), en el sentit d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a rondes els 
dies festius intersetmanals.  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar novament el 

contracte de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, tramitat 
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada, a l’entitat mercantil UTE formada per les empreses 
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL i COMSA SAU, per 
renúncia de l’empresa adjudicatària, i renúncia posterior de la segona i la tercera 
empreses classificades, per un import de 4.092.021,52 €, (quatre milions noranta-
dos mil vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims) IVA exclòs. 
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

despesa, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, corresponent al preu públic 
per la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma 
Hestia, a favor del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), com a 
prestador del servei, per un import de 186.000 € (cent vuitanta-sis mil euros). 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus a 

subvencionar, del tipus d’actualització i la subvenció màxima per municipi per al 
Programa de Crèdit Local, durant l’exercici 2017. 

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

concedir una subvenció per import de 43.009,36 € (quaranta-tres mil nou euros 
amb trenta-sis cèntims), a l'Ajuntament d’Alella, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2016. 

 
24. ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 29.582,85 € (vint-i-nou mil cinc-cents 
vuitanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
25. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 12.599,18 € (dotze mil cinc-cents noranta-
nou euros amb divuit cèntims) a l'Ajuntament de Canovelles, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2016. 

 
26. LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 30.517,41 € (trenta mil cinc-cents disset 
euros amb quaranta-un cèntims) a l'Ajuntament de Lliçà de Vall, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2016. 

 
27. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 106.578,34 € (cent sis mil cinc-cents 
setanta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Molins de Rei, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2016. 

 
28. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 68.496,39 € (seixanta-vuit mil 
quatre-cents noranta-sis euros amb trenta-nou cèntims), a l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2016. 
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29. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 13.380,69 € (tretze mil tres-cents vuitanta 
euros amb seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Navarcles, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2016. 

 
30. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 23.801,52 € (vint-i-tres mil vuit-cents un 
euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2016. 

 
Caixa de Crèdit 
 
31. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 38.222,69 € (trenta-vuit mil 
dos-cents vint-i-dos euros amb seixanta-nou cèntims), a l’Ajuntament d'Arenys de 
Mar, per a finançar l’actuació local “Adquisició camió brigada municipal”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
32. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000 € (vuitanta mil 
euros), a l’Ajuntament d'Arenys de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Reurbanització carrer Bisbe i Plaça Josep Arnau”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
33. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000 € (cinquanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Canovelles, per a finançar l’actuació local “Reforma dependències 
Serveis Socials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
34. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 120.000 € (cent vint mil euros), a 
l’Ajuntament de Canovelles  per a finançar l’actuació local “Reformes de l'edifici de 
la biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
35. CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 € (trenta mil euros), a l’Ajuntament 
de Casserres, per a finançar l’actuació local “Construcció pista tenis, pàdel i edifici 
serveis”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
36. FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
cinc mil euros), a l’Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l’actuació local 
“Dèficit de finançament en inversions executades”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
37. MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 137.003,20 € (cent trenta-
set mil tres euros amb vint cèntims), a l’ Ajuntament de Monistrol de Calders, per a 
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finançar l’actuació local “Escultures Fèlix Estrada”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
38. MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.932,43 € (vint-
i-set mil nou-cents trenta-dos euros amb quaranta-tres cèntims), concedit a 
l’Ajuntament de Monistrol de Calders per a finançar l’actuació “Instal·lació fibra 
òptica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
39. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 15.000 € (quinze mil euros), a 
l’Ajuntament de Navarcles, per a finançar l’actuació local “Jocs infantils parc de la 
planota”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
40. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 160.000 € (cent seixanta mil euros), a 
l’Ajuntament de Navarcles, per a finançar l’actuació local “Modificats pavelló 
municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
41. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 € (cent 
setanta-cinc mil euros) a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació i reforma de Cal Puigjaner. Fase 1”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
42. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € 
(cent setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a 
finançar l’actuació local “Adequació parcial del Casal de la Mainada”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
43. SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
cinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Dipòsit de Urbapol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
44. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
24.796,44€ (vint-i-quatre mil set-cents noranta-sis euros amb quaranta-quatre 
cèntims), a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació 
local “Instal·lacions de clima al centre cultural”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
45. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, acordar la modificació d’un Crèdit de Caixa, d’import 
73.009,57 € (setanta-tres mil nou euros amb cinquanta-set cèntims), concedit a 
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per a finançar l’actuació local “Aules 
1a.planta al centre cultural. Instal·lacions”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, amb la finalitat de destinar 9.657,31 € (nou-mil sis-cents cinquanta-set 
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euros amb trenta-un cèntims) a l’actuació “Instal·lacions de clima al centre 
cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
46. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, acordar la modificació d’un Crèdit de Caixa, d’import 
70.007,69 € (setanta mil set euros amb seixanta-nous cèntims) concedit a 
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per a finançar l’actuació “Camerinos i 
aules PB Centre Cultural. Construcció”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, en el sentit de destinar 15.139,13 € (quinze mil cent trenta-nou euros 
amb tretze cèntims) a l’actuació “Instal·lacions de clima al centre cultural”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
47. TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000 € (vint mil euros) a l’Ajuntament de 
Tona, per a finançar l’actuació local “Adquisició tractor tallagespa”, al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats. 

 
48. TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros) a 
l’Ajuntament de Tona, per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
49. TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000,00 € (trenta mil euros) a 
l’Ajuntament de Tona, per a finançar l’actuació local “Àrea d'aportació municipal 
(reciclatge)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
50. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 131.019,47 € (cent trenta-un mil dinou 
euros amb quaranta-set cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar 
l’actuació local “Inversions obra any 2016”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
51. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 43.980,53 € (quaranta-tres mil nou-cents 
vuitanta euros amb cinquanta-tres cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a 
finançar l’actuació local “Inversions en adquisició de béns mobles 2016”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
52. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 49.999,62 € (quaranta-
nou mil nou-cents noranta-nou euros amb seixanta-dos cèntims), a l’Ajuntament 
de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Avinguda 4 can Güell”, al 
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
53. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 51.024,72 € (cinquanta-
un mil vint-i-quatre euros amb setanta-dos cèntims), a l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, per a finançar l’actuació local “Milllora de Barris”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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FEDER 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

renúncia de la part no disposada, per import de 92.202,69 € (noranta-dos mil dos-
cents dos euros amb seixanta-nou cèntims), per l’Ajuntament de l’Estany, referent 
al conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions, del 
Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al Poble Més”. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació i el tancament dels fons de prestació “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, amb termini de justificació fins al 31 de 
març de 2016.  

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics corresponents al fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2015 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats, del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de suport “Finançament dels plans 
locals d’ocupació” (fase 1) del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2016.  

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

liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de “Suport a l’ocupació local“ del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2016.  

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

liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de “Suport a l’ocupació local” del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 15 de setembre 
de 2016.  
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Gerència de Serveis de Turisme 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb l’objecte d’implantar el 
programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de 
Barcelona. 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels recursos de 2016 
previstos en el contracte programa signat amb l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà. 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels recursos de 2016 
previstos en el contracte programa signat amb el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i acceptació del canvi del projecte singular.  

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels recursos de 2016 
previstos en el contracte programa signat amb l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf. 

 
64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 

material comès en el pacte quart del contracte programa, aprovat per acord de la 
Junta de Govern, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, i signat amb el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, relatiu a la transcripció de l’import en 
lletres de l’assignació fixada per a l’any 2016. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

conveni marc de col·laboració, entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, en matèria de tractament i gestió de la informació referida al patrimoni 
cultural català en entorns digitals, connexió de les bases de dades que la 
contenen i la seva difusió i ús científic i divulgatiu. 

 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 

convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars, en els municipis de la província de Barcelona on la 
Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 
2016-17. 

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

convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i suport 
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d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre, per al curs 2014-
2015.  

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

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

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/8139. 
 
70. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Flint Group Iberica, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/ 8268. 
 
71. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A., en resolució de l’expedient núm. 
2016/8591. 

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

empresa Flint Group Iberica, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/9847. 
 
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’errada 

material de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 28 de 
juliol de 2016, pel qual es va atorgar una autorització de pintat d’un pas de 
vianants, a la carretera BV-5103 a favor de l’Ajuntament de Cardedeu. 

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

modificació del conveni de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de la Granada, referent a les obres del projecte constructiu “Itinerari 
de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del 
Penedès. T.M. La Granada.”  

 
75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de les 

instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del 
“Pla XGL 2012-2015”, deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 28 
de març de 2015, “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera 
al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 a Sant Cugat del Vallès, i aprovar 
un nou conveni de col·laboració per a l’execució de les mateixes obres. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions als Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant Cugat del 
Vallès, Manlleu, Sant Vicenç dels Horts i Sant Celoni, en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici 
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del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota 
mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, 
per un import total de 141.338,15 euros (cent quaranta-un mil tres-cents trenta-vuit 
euros amb quinze cèntims). 

 
77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar, per 

esgotament del crèdit de la partida pressupostària, les sol·licituds dels 
Ajuntaments de Les Franqueses del Vallès, Sant Andreu de la Barca i El Prat de 
Llobregat per a la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a tanteig i 
retracte del Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota mercat amb l’objectiu 
d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016. 

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

de conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de 
Girona, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge. 

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

de conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de 
l’habitatge. 

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

concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer 
front a les despeses de transport escolar, de la campanya “Coneguem els nostres 
parcs” 2017, per import de 40.066,38 € (quaranta mil seixanta-sis euros amb 
trenta-vuit cèntims).  

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor dels 
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als 
espais naturals protegits gestionats per la Xarxa de Parcs Naturals, any 2017, per 
un import de 40.000 € (quaranta-mil euros). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a les 
explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora 
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i 
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de 
la província de Barcelona any 2017, per un import de 356.360 € (tres-cents 
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros). 
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83. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels 
serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell de 
Montesquiu. 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
84. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

de l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per un import de 
25.000 € (vint-i-cinc mil euros), en relació amb la “Compra de camió 
d’escombraries per al municipi”, en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Catalana de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les 
activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les 
activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa. 

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

pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Pere Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes 
socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social. 

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

pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH). 

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

pròrroga, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, del Programa 
“Targeta moneder d’impacte social”. 

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

pròrroga, per a l’any 2017, del conveni, subscrit en data 23 de febrer de 2015 
entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l’Obra Social “la Caixa” i 
MoneyToPay, per a l’establiment de les obligacions de les parts en el 
desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social. 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
90. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats sense ànim de 
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lucre, en el marc de la convocatòria 4653/2013 de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

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

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats sense ànim de 
lucre, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
Abans de començar el tractament dels punts que conformen l’Ordre del Dia de la 
sessió, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta 
cinquena, senyora Núria Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar la votació del Grup 
Socialista, dir que farem abstenció en tots els punts, a excepció dels que són donar 
compte, i votarem a favor del punt 15 i del punt 16.  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’informe de la Secretaria General relatiu a l’expedient de dissolució de 
l’agrupació dels municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars per al sosteniment en 
comú de la plaça de secretaria intervenció.- 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: 
 
“Vist l’ofici del l’Ajuntament de Lluçà, amb Registre General d’Entrada a la Diputació de 
data 25.10.2016, pel qual es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de 
Barcelona en l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Lluçà i Sant 
Martí d’Albars per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a la 
dissolució de l’agrupació entre el esmentats municipis, de data 16 de novembre de 
2016. 
 
Vist 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 Barcelona, 
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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 conseqüència la sotasignada en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència, 
s’adoptin els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
Corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Lluçà i Sant Martí d’Albars per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria 
intervenció, que es transcriu a continuació: 

 
“INFORME 

 
Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars, 

per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció 
 

 
1. Antecedents 
 
Els Ajuntaments de Lluçà i Sant Martí d’Albars han presentat conjuntament davant del 
Registre General d’entrades de la Diputació de Barcelona en data 25 d’octubre de 2016, 
l’expedient tramitat en comú relatiu a la dissolució de l’agrupació d’ambdós municipis, 
formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció.  
 

2. Disposicions legals 
 
Els Ajuntaments de Lluçà i Sant Martí d’Albars sol·liciten l’informe d’aquesta Diputació com 
a tràmit preceptiu per als respectius expedients de dissolució de l’agrupació d’ambdós 
municipis, formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció. 
 
A aquests efectes, en l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, es preveu la consulta de la Diputació respectiva en els expedients per constituir les 
agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la seva resolució per la Conselleria de 
Governació.  
 
“Artículo 3 Agrupaciones 
 

a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán 
sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá 
la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las 
entidades agrupadas. 

b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias, 
acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se 
refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá 
iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas o de oficio por la 
Comunidad Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y 
requiriéndose en ambos informe previo de la Diputación, Cabildo, Consejo insular o 
ente supramunicipal correspondiente. 

c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las 
Administraciones Públicas.” 
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Paral·lelament i per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la 
competència de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, per deixar sense 
efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut, i amb 
l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents: 
 
“2. El procediment podrà iniciar-se mitjançant un acord de les entitats locals interessades o 
d’ofici; en aquest cas es donarà audiència a les entitats afectades, i es requerirà, en 
ambdós, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.” 
(...) 
4. El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
3. Procediment 
 
Ambdós Ajuntaments aporten els respectius expedients per a la dissolució de l’agrupació 
que  contenen les certificacions dels acords adoptats pels respectius Plens municipals, en 
sessions celebrades els dies 29 de juliol de 2016 per l’Ajuntament de Lluçà i 29 de setembre 
de 2016 per l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, pel qual s’acordà aprovar la dissolució de 
l’agrupació existent entre els municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars, per al manteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
 
Els sengles acords municipals aprovant la dissolució de l’agrupació han estat presos per 
unanimitat, i per tant es compleix amb el quòrum que estableix l’article 114.3.d) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
4. Circumstàncies dels ajuntaments interessats 
 
Els acords plenaris adjuntats amb els expedients de dissolució de l’agrupació de municipis 
de Lluçà i Sant Martí d’Albars per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria 
intervenció disposen de la voluntat d’ambdós municipis de dissoldre l’agrupació així com 
que les circumstàncies que varen justificar dita agrupació han canviat degut a la 
impossibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de manera 
conjunta, prestant-se, des de fa anys, les funcions del lloc de secretaria – intervenció de 
forma aïllada per cada ajuntament. 
 
D’acord amb la informació de que disposa aquesta corporació, el municipi de Lluçà té un 
pressupost per a l’exercici de 2016 de 341.435,00 EUR, i que el cens de població en 
l’exercici 2015 era de 280 habitants; per la seva part, el municipi de Sant Martí d’Albars té 
un pressupost per a l’exercici de 2016 de 272.495,72 EUR i el cens de població en l’exercici 
2015 era de 110 habitants. 
 
En aquest sentit, l’article 9.1.b) del Decret 195/2008 abans esmentat, disposa la possibilitat 
d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria a les entitats locals que tinguin una 
població inferior a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior a 250.000 EUR. 
 
En conseqüència, ambdós municipis superen el llindar mínim, pel que fa al requisit del 
pressupost, que disposa l’article 9.1.b) del Decret 195/2008 abans esmentat, per eximir de 
l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria, resultant d’aplicació allò que disposa 
l’article 9.4 del Decret 195/2008 esmentat, respecte de la possibilitat de deixar sense efecte 
l’agrupació d’entitats si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut. 
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Conseqüentment es posa de manifest, tant la voluntat d’ambdós Ajuntaments de dissoldre 
l’agrupació de municipis per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció en 
haver canviat les circumstàncies que en varen donar lloc, com que no es donen les 
circumstàncies de l’art. 9.1.b del Decret 195/2008, per eximir-los de mantenir el lloc de 
treball de secretaria, motiu pel qual s’informa favorablement la dissolució de l’agrupació dels 
municipis de Lluçà i Sant Martí d’Albars per al sosteniment en comú de la plaça de 
secretaria intervenció. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 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, d’acord amb el que preveu l’apartat 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 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Lluçà i Sant Martí 
d’Albars, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el 
procediment abreujat 18/2016-D, en relació amb el recurs interposat pel senyor 
XXX, contra l’acte presumpte de no cridar-lo per a ocupar un lloc de treball 
d’informador en la campanya de prevenció d’incendis forestals.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat Sentència que 
estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 18/2016-D, interposat pel 
senyor XXX, contra la resolució de 4 de novembre de 2015, que desestimava el recurs 
de reposició formulat en data 14 de juliol de 2015, contra l’acte presumpte de no crida 
per ocupar un lloc d’informador en la campanya de prevenció d’incendis forestals S-
06/15, retrotraient les actuacions al moment posterior a les al·legacions que formula el 
senyor XXX el dia 14 de juliol de 2015. 
 
Vist que, d’acord amb el fonament de dret primer de la sentència, la retroacció 
d’actuacions es justifica en el fet que l’informe desfavorable que afectava la 
contractació del senyor XXX estava inclòs a l’expedient administratiu, però no s’havia 
mencionat en la resolució administrativa de 4 de novembre de 2015, i per tant el 
senyor XXX no en tenia coneixement, la qual cosa fa que el Jutjat consideri que abans 
de resoldre en via administrativa s’havia d’haver donat trasllat de l’informe a 
l’interessat per tal que pogués fer les al·legacions convenients. 
 
Vist que, d’acord amb la referida sentència la retroacció comportarà que abans de 
dictar la resolució en via administrativa sobre el recurs formulat pel senyor XXX el 14 
de juliol de 2015, contra la seva falta de contractació en la campanya de prevenció 
d’incendis forestals de 2015 se li haurà de donar trasllat de l’informe desfavorable de 
setembre de 2014. 
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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, que estima parcialment el recurs 
contenciós administratiu núm. 18/2016-D, interposat pel senyor XXX, contra la 
resolució de 4 de novembre de 2015, que desestimava el recurs de reposició formulat 
en data 14 de juliol de 2015, contra l’acte presumpte de no crida per ocupar un lloc 
d’informador en la campanya de prevenció d’incendis forestals S-06/15, retrotraient les 
actuacions al moment posterior a les al·legacions que formula el senyor XXX el dia 14 
de juliol de 2015. 
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment 
abreujat 221/2015, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat 
per la senyora XXX contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs 
formulat en data 17 d’octubre de 2013, pel qual sol·licitava el dret a treballar de 
forma continuada com a membre de la borsa de treball d’auxiliar de geriatria.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment núm. 221/2015 que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la senyora XXX contra la desestimació per silenci administratiu del 
recurs formulat el 17 d’octubre de 2013, pel qual sol·licitava el dret a treballar de forma 
continuada com a membre de la borsa de treball d’auxiliar de geriatria. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, i 
d’acord amb les bases de la convocatòria de personal interí, aplicable al seu cas, la 
cobertura de les places s’ha de fer d’acord amb la necessitat del lloc a proveir i el perfil 
de la persona seleccionada, i no només per l’ordre en la borsa. 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment núm. 221/2015 que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora XXX contra la desestimació per silenci 
administratiu del recurs formulat el 17 d’octubre de 2013, pel qual sol·licitava el dret a 
treballar de forma continuada com a membre de la borsa de treball d’auxiliar de 
geriatria. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 

 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment núm. 
287/2011-A2, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 23 de març de 2011, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial, interposada pels 
danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit, ocorregut a la 
carretera BV-5103, a causa del mal estat de la calçada.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 287/2011-A2, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX contra el Decret de 23 de març de 2011, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 d’agost de 2010 
a la carretera BV-5103, segons el reclamant, a causa del mal estat de la calçada. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del 
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la 
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

 

ACORDS 

 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 287/2011-A2, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra el Decret de 23 de març de 
2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels 
danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 d’agost 
de 2010 a la carretera BV-5103, segons el reclamant, a causa del mal estat de la 
calçada 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat 
núm. 346/2015-V, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 13 de juliol de 2015, per la 
qual s’acorda imposar a l’interessat diverses sancions disciplinàries.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 346/2015-V, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 13 de juliol de 2015 
dictada per la presidència delegada en funcions de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns 
i Noves Tecnologies, per la qual es resol imposar a l’actor, funcionari de la Diputació 
de Barcelona diverses sancions. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 346/2015-V, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 13 de 
juliol de 2015 dictada per la presidència delegada en funcions de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, per la qual es resol imposar a l’actor, funcionari 
de la Diputació de Barcelona diverses de sancions. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11294/2016, de 15 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el 
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 287/2016-M, procediment abreujat, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 20 de maig de 2016, per la qual es va desestimar el 
recurs de reposició formulat contra el Decret d’11 de maig de 2016, que acordava 
procedir a la liquidació de la quantia que corresponia a la recurrent, com a 
conseqüència de la finalització del seu nomenament interí, derivada de la 
suspensió de més de sis mesos per la imposició d’una sanció disciplinària.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2016-M, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Resolució de 20 de maig 
de 2016 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat, que 
desestimava el recurs de reposició formulat contra el Decret d’11 de maig de 2016 que 
resolia procedir a la liquidació de la senyora X, amb motiu de la finalització del 
nomenament interí derivada de la sanció de suspensió de més de sis mesos. 
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2016-M, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Resolució de 20 de maig de 2016 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat, que desestimava 
el recurs de reposició formulat contra el Decret d’11 de maig de 2016 que resolia 
procedir a la liquidació de la senyora X, amb motiu de la finalització del nomenament 
interí derivada de la sanció de suspensió de més de sis mesos. 
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Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11626/2016, de 22 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 356/2016-B, procediment abreujat, interposat per Allianz 
Seguros y Reaseguros, SA, contra la resolució de 27 de juliol de 2016, per la qual 
es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 23 de 
setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del seu vehicle 
amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la via.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 356/2016-B, procediment abreujat, interposat per Allianz Seguros y Reaseguros, 
S.A. contra el Decret de 27 de juliol de 2016 que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 23 de setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a 
causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va irrompre 
a la via. 
 
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 
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Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 356/2016-B, procediment abreujat, interposat per Allianz Seguros y 
Reaseguros, S.A. contra el Decret de 27 de juliol de 2016 que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 23 de setembre de 2015, a la carretera 
BV-4132, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament 
va irrompre a la via. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11625/2016, de 22 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 341/2016-H, procediment abreujat, interposat per la senyora 
XXX contra la resolució de 27 de juliol de 2016, per la qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, a la 
carretera BV-1414, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar 
que sobtadament va irrompre a la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 341/2016-H, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el 
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Decret de 27 de juliol de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, a la carretera BV-1414, a causa de la 
col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la via. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 341/2016-H, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX 
contra el Decret de 27 de juliol de 2016 que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, a la carretera BV-1414, 
a causa de la col·lisió del seu vehicle amb un porc senglar que sobtadament va 
irrompre a  la via. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
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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.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11623/2016, de 22 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social número 26 de 
Barcelona, en el procediment núm. 465/2016, instat per la senyora XXX contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Activa Mutua 2008, i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que 
és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Social núm. 26 de Barcelona citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer en el procediment núm. 465/2016 instat per la senyora XXX contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
Activa Mutua 2008, i la Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat temporal 
derivada d’accident laboral. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l’apartat 2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 26 de Barcelona en el 
procediment núm. 465/2016 instat per la senyora XXX contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, i 
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la Diputació de Barcelona en reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident 
laboral. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis 
Jurídics de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol 
dels lletrats que té adscrits es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la 
corporació en el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11624/2016, de 22 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu 325/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra la resolució d’1 de juliol de 2016, per la qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
personals soferts amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 12 d’abril 
de 2015, a la carretera BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i va 
relliscar a causa, segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la 
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 325/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret d’1 
de juliol de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 12 d’abril de 2015 a la carretera BP-1241, quan circulava amb la seva motocicleta i 
va relliscar a causa, segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i sorra a la 
calçada. 
 
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 
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assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu 325/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el 
Decret d’1 de juliol de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 12 d’abril de 2015 a la carretera BP-1241, quan circulava amb la seva 
motocicleta i va relliscar a causa, segons afirma, de l’existència de taques d’oli, grava i 
sorra a la calçada. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona. 
 
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de 
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat 
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas, 
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en 
la pòlissa d’assegurança. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec 
de la companyia asseguradora AXA.” 
 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11622/2016, de 22 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 357/2016-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX 
contra la resolució de 20 de juny de 2016, per la qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
a l’habitatge del recurrent, a conseqüència, segons afirma, de les obres 
realitzades en el nou pont de Sant Quirze de Besora, a la travessera de la 
carretera BV-5227.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 357/2016-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 
20 de juny de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts a l’habitatge del senyor X, segons afirma, per les obres 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

28 

realitzades en el nou pont de Sant Quirze de Besora, a la travessera de la carretera 
BV-5227. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a 
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin 
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament. 
 
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia 
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha 
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo 
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per 
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs 
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau 
ratificar aquestes designes. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 357/2016-E, procediment abreujat, seguit davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, interposat pel senyor XXX, contra el 
Decret de 20 de juny de 2016 que va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys soferts a l’habitatge del senyor X, segons afirma, per 
les obres realitzades en el nou pont de Sant Quirze de Besora, a la travessera de la 
carretera BV-5227. 
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona. 
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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.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, pel delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni entre l’Aliança Global de partenariats entre Operadors d’aigua 
(GWOPA) i la Diputació de Barcelona, en relació amb el Memoràndum d’acord 
“Enfortir la capacitat dels operadors d’aigua i sanejament a través d’acords 
d’igual a igual”.- 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 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, 
concentra les seves accions en cooperació en: 
 

- el reforç institucional i de les capacitats a través de la formació i l’assistència 
tècnica als governs locals i altres entitats descentralitzades; 

- la generació de condicions i la incidència política que afavoreixi i promogui els 
processos de descentralització i democratització real; i  

- la promoció, a través de l’ajut tècnic i financer, del desenvolupament local i de 
les polítiques públiques innovadores que incloguin un enfoc participatiu. 

 
En aquest marc, la Diputació de Barcelona, mitjançant la seva Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, ha apostat per consolidar el seu compromís amb la cooperació al 
desenvolupament des de l’especificitat del govern local i, en conseqüència, promou 
relacions i aliances amb l’objectiu de reforçar la governabilitat democràtica i el 
desenvolupament local en els països en desenvolupament i especialment aquells que 
d’acord amb la classificació de Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament 
(PNUD) tenen un índex de Desenvolupament Humà baix o mitjà o en greu situació de 
conflicte o post-conflicte, amb greus violacions dels drets humans o amb una població 
beneficiària en condicions d’extrema pobresa. 
 
Dins d’aquest marc territorial es presta especial atenció a determinats sectors claus en 
qualsevol procés de Desenvolupament, no nomes econòmic si no també social, com 
són aquells que tenen que veure amb el canvi climàtic i en especial el sector de 
l’aigua, tant en l’abastament, com la seva distribució i sanejament. Un bon accés a tot 
el cicle de l’aigua, es un element bàsic i necessari de qualsevol procés de 
Desenvolupament. 
 
L’Aliança Global de Partenariats entre els Operadors d’Aigua, en endavant GWOPA, 
és una organització depenent de UN-Habitat, que té per objectiu promoure i donar 
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suport als Partenariats entre Operadors d'Aigua (WOPs, sigles en angles) a nivell 
mundial. La GWOPA lidera la promoció, facilitació i coordinació dels Operadors 
d’Aigua, i és a la vegada la principal font de coneixement i orientació per a aquests. 
Ampliant la pràctica efectiva dels Operadors d’Aigua, la GWOPA busca contribuir amb 
el compliment dels compromisos nacionals i globals en matèria d'aigua i sanejament, 
incloent aquells relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Dret 
Humà a l'Aigua.  
 
Per tot l’anterior, mitjançant aquest acte es proposa l’aprovació d’un conveni marc, 
Memoràndum d’acord, entre la Diputació de Barcelona i el GWOPA que permeti poder 
portar a terme accions conjuntes en països d’interès de les institucions signants.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola, on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra. 
 
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis d’autonomia 
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que les administracions 
públiques podran establir convenis estables i altres formes de col·laboració.  
 
Vist els valors, finalitats i principis que s’estableixen en els articles 3, 4 i 6 de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Atès que aquest memoràndum d’acord entre la Diputació de Barcelona i el Gwopa està 
inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que el conveni, memoràndum d’acord, que es proposa coincideix, amb la 
naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, 
recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
i a l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.1 de 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), que atribueix a la Junta de Govern  
l’aprovació dels convenis marc o protocols, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Aliança 
Global de Partenariats entre Operadors d’Aigua (GWOPA) “Enfortir la capacitat dels 
operadors d’aigua i sanejament a través d’acords d’igual a igual”, el text literal del qual 
es transcriu a continuació en llengua catalana i anglesa, prevalent en cas de 
discrepància la transcripció en llengua anglesa: 

 
“MEMORÀNDUM D'ACORD ENTRE EL PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDES PELS 
ASSENTAMENTS HUMANS A TRAVÉS L'ALIANÇA GLOBAL DE PARTENARIATS 
ENTRE OPERADORS D’AIGUA (GWOPA) I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
CATALUNYA, ESPANYA, PER ENFORTIR LA CAPACITAT DELS OPERADORS 
D’AIGUA I SANEJAMENT A TRAVES D’ACORDS D’IGUAL A IGUAL” 
 
PREÀMBUL: 
 
CONSIDERANT QUE, el Programa d'Assentaments Humans de les Nacions Unides (en 
endavant, "ONU-Hàbitat"), establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la 
seva resolució 32/162, de 19 desembre 1977, transformat en un Programa en la seva 
resolució 56/206 de 21 de desembre de 2001, amb seu a Nairobi, Kenya. ONU-Hàbitat és 
l'organisme de coordinació dins del sistema de les Nacions Unides per a les activitats 
d'assentaments humans, encarregat en el seguiment, l'avaluació i l'aplicació del Programa 
d'Hàbitat, així com l'administrador de tasques dels assentaments humans del capítol de 
l'Agenda 21, i, en col·laboració amb els governs és responsable de promoure i consolidar la 
col·laboració de totes les parts, incloses les autoritats locals i les organitzacions privades i 
no governamentals en l'aplicació del Programa d'Hàbitat i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible Post-2015 (SDGs), en particular, l’objectiu 11 de "Fent les 
ciutats i els assentaments humans inclusius, segurs, resistents i sostenibles"; 
 
RECONEIXENT QUE la majoria de la població mundial depèn dels operadors públics per 
als seus serveis bàsics d'aigua i sanejament, i que la capacitat dels operadors d'aigua i 
sanejament per a oferir aquests serveis d'una manera inclusiva i sostenible és fonamental 
per a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a nivell local; tanmateix, 
molts operadors de tot el món lluiten amb debilitats institucionals interrelacionades, incloent 
la recuperació inadequada dels costos agreujat per una baixa base de clients i una 
cobertura física limitada, l’estat deficient de les infraestructures físiques, els alts nivells 
d'aigua no comptabilitzada, els baixos nivells de qualificació del personal i les pobres 
relacions amb els clients, entre d'altres, mentre que per contra un nombre creixent 
d'operadors estan gestionant amb eficàcia aquests desafiaments, i són capaços i estan 
disposats a compartir els seus coneixements a través de la tutoria amb aquells operadors 
que ho necessiten; 

 
CONSCIENT QUE els acords sense fins de lucre entre operadors d'aigua i sanejament, 
dutes a terme d'acord amb les bones pràctiques mundials, pot ser un mitjà eficaç i de baix 
cost en el suport als operadors en la seva lluita per augmentar la seva capacitat i millorar el 
seu rendiment; 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

32 

RECORDANT QUE la Junta Assessora del Secretari General de les Nacions Unides sobre 
l'Aigua reconeix aquestes associacions sense fins de lucre entre iguals (Associacions 
d'Operadors d'Aigua, d'ara endavant com "WOPs") com un mecanisme d’alt potencial per 
enfortir les seves capacitats, tenint en compte que al voltant del 90% de tots els serveis 
públics són administrats públicament, i que fins i tot modestes millores en aquestes 
companyies permeten poder recórrer un llarg camí per contribuir al compliment dels 
objectius de desenvolupament acordats internacionalment i els objectius per a l'aigua i el 
sanejament; i que l'ONU-Hàbitat va posar en marxa l’Aliança Global de Parteneriats entre 
Operadors d’Aigua, seguint la recomanació del Pla d'Acció del Secretari General de l'ONU 
Hashimoto per establir un mecanisme mundial de promoció i extensió dels WOP; 
 
CONSIDERANT QUE, l'Aliança Global de Parteneriats entre Operadors d'Aigua (en 
endavant, "GWOPA") és una xarxa de socis compromesos en ajudar els operadors d'aigua, 
a millorar la seva capacitat per proporcionar accés als serveis d'aigua i sanejament per a 
tothom. El Secretariat de GWOPA és administrat per ONU-Hàbitat des de la seva oficina a 
Barcelona. GWOPA compta entre els seus membres d'associacions en tots els continents, 
que representen a milers d'empreses d'aigua, bancs de desenvolupament regionals, 
institucions financeres internacionals, sindicats, organitzacions de la societat civil, 
associacions per al desenvolupament i instituts de formació. L'objectiu d'GWOPA és per 
ampliar de forma efectiva els WOPs mitjançant la creació de consciència sobre els WOPs, 
produir i compartir coneixements i eines reunint fons i suport polític per permetre la pràctica 
eficaç dels WOPs. En última instància GWOPA contribueix als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, específicament l’Objectiu 6 sobre l'aigua, i l’Objectiu 11 sobre 
la urbanització, així com ajudar en la realització de la Resolució 64/292 de l'Assemblea 
General de l'ONU sobre el dret humà a l'aigua; 
 
CONSIDERANT QUE, la Diputació de Barcelona, amb seu a la ciutat Barcelona, Catalunya, 
és una institució governamental local, que, segons l'article 141 de la Constitució Espanyola, 
té el mandat de promoure el progrés i el benestar dels residents de la província de 
Barcelona, reagrupant 311 municipis. D'acord amb el Títol II capítol III de la Llei 7/1985 
"Bases del règim local”, els governs locals són responsables del subministrament d'aigua i 
de sanejament. Sobre aquesta base, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic, 
financer i tecnològic als municipis perquè els ens locals siguin capaços de proporcionar 
serveis locals de bona qualitat, d'una manera homogènia al seu territori. La Diputació de 
Barcelona també dóna suport a la coordinació entre els serveis municipals i també promou 
serveis públics supramunicipals. 
 
CONSIDERANT QUE la Diputació de Barcelona i ONU-Hàbitat a través GWOPA (en 
endavant referits col·lectivament com les "Parts" i individualment com la "Part") s'han 
compromès a col·laborar amb l'objectiu general "d’enfortir la capacitat dels operadors 
d'aigua i sanejament a través d’acords entre iguals". 

 
CONSIDERANT QUE les Parts reconeixen els beneficis d’una cooperació genuïna, 
substantiva i que volen assolir amb aquesta cooperació l'objectiu general "d’enfortir la 
capacitat dels operadors d'aigua i sanejament a través d'acords entre iguals" han establert 
aquest Memoràndum d'Entesa (en endavant com el "MoU") amb un esperit de confiança i 
cooperació; 

 
NOSALTRES les Parts representades per Mr. El Faraj El- Awar, Director del Programa de 
Global Water Operator’s Partnership alliance (GWOPA) I, d’altra, la Diputació de Barcelona, 
representada per l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya, 126 de Barcelona (08008) i NIF P-
0800000-B, que actua en nom i representació d’aquesta en ús de les facultats establertes a 
l’apartat 2.4, lletra 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 
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Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOP de 22 
d’abril de 2016), i assistida per la Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de 
les funcions reservades en el Decret de la Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol (BOPB 
de 3 d’agost de 2016), reconèixer que els representants degudament autoritzats de les parts 
tenen la suficient capacitat legal per representar les seves respectives organitzacions i 
signar aquest Memoràndum; 

 
PER TANT, les parts acorden el següent: 
 
ARTICLE I 
 
Abast i Propòsit 
 
1.  Aquest Memoràndum d'Entesa (MoU) proporciona una base per a la cooperació global 
entre les Parts sobre temes prioritaris acordats per millorar la cooperació efectiva a través 
de la planificació i execució de les activitats de col·laboració que permetin donar suport al 
coneixement regional i interregional, les xarxes i les Associacions d’Operadors d'Aigua 
("WOP"). 
 
2.  En virtut d'aquest Memoràndum d'Entesa (MoU), les Parts han de cooperar per 
desenvolupar un seguit d'activitats que aprofiten els avantatges comparatius de cada un per 
aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs) en els temes d’aigua i 
sanejament. 
 
3.  Aquest Memoràndum d'Entesa (MoU) consisteix en aquest document i en l'APÈNDIX 1: 
Codi de Conducta que forma part integrant del mateix. Les Parts acorden que en el cas i 
en la mesura de qualsevol conflicte en els termes i condicions establerts entre el present 
Memoràndum d'Entesa (MoU) i l'Apèndix, aquest Memoràndum d'Entesa (MoU) prevaldrà, 
seguit de l'Apèndix. 
 
4.  Les activitats detallades, els terminis, el pressupost i accions per a la realització de 
l'objectiu comú de millorar la capacitat dels operadors d'aigua i sanejament a través d'acords 
d'igual a igual seran incloses en un Acord de Contribució independent i un Document de 
Projecte que serà convingut entre ONU-Hàbitat a través GWOPA i Diputació de Barcelona 
en una etapa posterior. 
 
ARTICLE II 
 
Responsabilitats Generals de les Parts 
 
1.  Les Parts convenen a dur a terme les seves respectives responsabilitats de conformitat 
amb les disposicions d'aquest Memoràndum d’Entesa (MoU). Les Parts es comprometen a 
unir esforços i mantenir estretes relacions de treball per tal d'assolir els objectius d'aquest 
Memoràndum d’Entesa (MoU). 
 
2.  Les Parts s'han d'informar mútuament de totes les activitats corresponents a aquest 
Memoràndum d’Entesa (MoU), i celebraran consultes en qualsevol moment quan qualsevol 
de les Parts ho consideri apropiat. 
 
3.  Les Parts s'han d'abstenir de tota acció que pugui afectar negativament els interessos de 
l'altra Part i complir els seus compromisos vetllant en tot moment els termes i condicions del 
present Memoràndum d’Entesa (MoU) i els principis de les Nacions Unides i ONU-Hàbitat. 
 
4.  Cada part ha de designar un punt de referència per a aquesta col·laboració tal  com 
s'indica a l'Article XI ("Avisos"), clàusula (1) a continuació del document. 
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5.  Les Parts acorden que el present Memoràndum d’Entesa (MoU) i el pla de treball 
convingut en virtut del present no suposen cap obligació ni documents fiscals o de 
finançament. Qualsevol compromís de transferència o reemborsament de fons, béns o 
serveis per les Parts per a qualsevol activitat acordada s'establirà en acords separats que es 
faran per escrit per representants de les Parts i seran autoritzats de forma independent per 
una autoritat competent de la Part finançadora coherent amb els reglaments, les normes, les 
polítiques i la pràctica de les Parts. Les Parts acorden que el present Memoràndum d’Entesa 
(MoU) no facilita aquesta autoritat. 
 
6. Les Parts s’encoratgen per a l'intercanvi d'informació i consultes entre si, quan sigui 
necessari i apropiat, en l'interès d'identificar altres àrees en què la cooperació efectiva i 
pràctica és possible com a mitjà de dur a terme activitats i programes conjunts en el marc 
d'aquest Memoràndum d’Entesa (MoU). 
 
7.  Les Parts duran a terme les seves activitats comunes d'acord amb el millor coneixement 
disponible sobre la pràctica efectiva de les Associacions Operadores d’Aigua (WOPs), en la 
mesura que aquest coneixement estigui disponible a través del material i les guies de 
GWOPA. 
 
8. Les Parts acorden realitzar la seva associació amb l'esperit del Pla d'Acció d'Hashimoto 
UNSGAB, (Junta Consultiva sobre Recursos Hídrics i Sanejament del Secretari General de 
les Nacions Unides) en compliment amb les Bases de les Associacions d’Operadors d’Aigua 
d’acord amb els Estatuts de GWOPA: 

 
(a) Inclusió: GWOPA ha de ser el més inclusiu possible i arribar a totes les parts 
interessades en el sector de proveïment d'aigua i sanejament, inclosos operadors d'aigua 
públics i privats, organitzacions no governamentals i representants de la societat civil, 
l'acadèmia i els actors del sector privat a nivell mundial, regional i nacional; 

 
(b)  Associacions sense ànim de lucre: Les Associacions establertes entre els 
operadors d'aigua sota el paraigua de les WOP’s (Associacions d’Operadors d’Aigua) es 
construiran sobre una base sense fins de lucre. Per tant, el finançament de les 
associacions – es farà principalment en el format d’"agermanament" dels serveis públics 
- ha de cobrir només les despeses directes, sense cap tipus de finalitat de lucre per 
qualsevol de les parts participants; 
 
(c)  Beneficis mutus: La prestació de beneficis mutus serà promoguda sempre que 
sigui possible en l'aplicació d’"agermanament" i altres activitats d'intercanvi 
d'experiències i coneixements entre els serveis públics. Tal reciprocitat s'utilitzarà com a 
incentiu, sempre que sigui possible, per a la cooperació de les associacions sense ànim 
de lucre; 
 
(d)  Transparència: GWOPA promourà la transparència en el sector d'aigua i 
sanejament a nivell mundial, regional i nacional. L'Aliança durà a terme les seves pròpies 
activitats de manera transparent, proporcionant actualitzacions regulars i clares sobre les 
activitats i la igualtat d'oportunitats per a les parts interessades per influir en la direcció 
de l'Aliança; 
 
(e)  L'aprenentatge a partir del Passat i Altres: GWOPA extraurà lliçons i aprendrà de 
les experiències passades per promoure les millors pràctiques per a les associacions de 
serveis públics i la creació de capacitats; 
 
(f)  Suport als processos mundials de les WOPs (Associacions Operadores 
d’Aigua): GWOPA no tractarà de crear, sinó reforçar a nivell mundial els esforços per 
enfortir l'intercanvi mutu entre operadors d'aigua. En aquest sentit, WOP’s l’Aliança 
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Global de les WOP’s donarà suport a totes les iniciatives regionals i globals que 
defensen les activitats i els principis de les WOP’s; 
 
(g) Fomentar el Canvi Sostenible: GWOPA donarà suport els esforços per construir 
un canvi positiu en les empreses d'aigua a través de mecanismes que són cada vegada 
més independents de l'ajuda financera; 
 
(h)  Construcció d'una Cultura de la Solidaritat: GWOPA adoptarà i promourà un 
esperit de solidaritat i el suport mutu entre operadors d'aigua i tots els altres actors del 
sector de l'aigua que persegueixin els objectius de l'Aliança. 
 

ARTICLE III 
 
Àrees de Col·laboració de les Parts 
 
1.  Sense perjudici de l'Article II, clàusula (5) anterior d’aquest document, les Parts 
col·laboraran conjuntament en diverses regions, com es descriu en els articles anteriors, a 
través d'una sèrie d'intervencions – incloent però sense limitar-se - per tal de mobilitzar el 
coneixement català i la seva experiència sobre l'aigua i la gestió sostenibles de sanejament, 
així com la mobilització de qualsevol tipus de recursos pertinents, mitjançant la relació entre 
iguals i acords sense finalitat de lucre, per al benefici dels operadors d'aigua i sanejament 
de les regions menys desenvolupades del món, i així contribuir a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs). 
 
ARTICLE IV 
 
Les Responsabilitats Específiques de les Parts 
 
1.  Sense perjudici de l'Article II, clàusula (5) anterior d’aquest document, les 
responsabilitats específiques d'ONU-Hàbitat a través GWOPA són els següents: 

 
(a) Proporcionar orientació metodològica a través de manuals i eines per al disseny de 
normes i l'aplicació efectiva dels acords entre iguals i l’enfortiment de les seves 
capacitats; 
 
(b) Fer ús d'informació sobre els fons que es poden utilitzar per als acords entre iguals i 
l’enfortiment de les seves capacitats i com accedir-hi; 
 
(c) Directament facilitant i intermediant mesures de col·laboració en projectes 
complexos (per exemple, els processos d'establiment de prioritats, la supervisió i 
l’avaluació participativa, la resolució de conflictes); 
 
(d) Implementar l’enfortiment de capacitats entre iguals conjuntament amb l'altra Part, 
amb modalitats d'aplicació, que, si escau, s’indicaran en Acord de Contribució i 
Document de Projecte(s) independent; 
 
(e) Contribuir a la supervisió de l'aplicació de l’enfortiment de capacitats entre iguals, 
com per exemple, rebre i proporcionar informació sobre els informes produïts durant 
l'execució de les activitats comunes; I, si cal, el suport en la forma de gestionar les 
diferents etapes del procés de col·laboració de la disposició dels acords entre iguals, si 
s'escau; 
 
(f) Documentar, analitzar i difondre la informació sobre l’enfortiment de capacitat entre 
iguals a través de diversos mitjans de comunicació, publicacions i esdeveniments. 
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2. Sense perjudici de l'Article II, clàusula (5) anterior d’aquest document, les responsabilitats 
específiques de la Diputació de Barcelona són els següents: 

 
(a) Proporcionar recursos financers per a l'execució de les activitats que s'identificaran 
més endavant per a la consecució de l'objectiu comú expressat en el present 
Memoràndum d’Entesa (MoU). Els detalls de les activitats, pressupost, pla de treball, el 
programa i marc de seguiment s'inclouran en documents separats que es 
desenvoluparan en una etapa posterior (Acord de Contribució i document de Projecte[s]); 
 
(b) Ajudar a la mobilització dels coneixements locals en tota la seva xarxa d'associats, 
d'acord amb les necessitats de les activitats dels projectes que s'identificaran en una 
etapa posterior i d'acord amb l'objectiu del present Memoràndum d'Entesa; 
 
(c) Assistir en l'organització i coordinació de les activitats d'acord a les necessitats de 
les activitats dels projectes que s'identificaran en una etapa posterior, d'acord amb els 
'objectius del present Memoràndum d’Entesa (MoU). 
 

ARTICLE V 
 
Supervisió i Avaluació 

 
1. Les Parts han de mantenir estretes consultes regulars per supervisar i revisar el progrés 
de les activitats de cada projecte conjunt que pugui ser acordat. 
 
2. Les Parts compartiran entre si la informació i documentació pertinents, inclosa la 
investigació, informes i qualsevol altra informació relacionada amb les activitats, productes i, 
finalment, l'impacte d'aquesta col·laboració. 
 
3. Les Parts poden, en la mesura del possible i segons convingui, dur a terme la missió 
conjunta pel que fa al projecte. 
 
ARTICLE VI 
 
Rescissió 
 
1. El present Memoràndum d’Entesa (MoU) pot ser denunciat per qualsevol de les Parts a 
l'altra part amb un avís per escrit de trenta (30) dies abans de la seva intenció d'acabar. En 
cas de denúncia, les Parts han de prendre les mesures adequades per a adaptar les seves 
activitats en virtut d'aquest Memoràndum d'Entesa (MoU) per a una conclusió ràpida i 
ordenada. 
 
2. La rescissió del present Memoràndum d'Entesa (MoU) no afectarà cap altre acord ja 
celebrats per qualsevol de les Parts. 
 
ARTICLE VII 
 
Esmenes 

 
1. El present Memoràndum d’Entesa (MoU) podrà ser modificat per acord escrit entre les 
Parts del mateix. Qualsevol assumpte rellevant que no estigui previst en el present 
Memoràndum d’Entesa (MoU) serà resolta per les parts de conformitat amb els objectius 
generals del Memoràndum d'Entesa (MoU) i d'una manera que sigui propici per a la 
continuació de les bones relacions. 
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ARTICLE VIII 
 
Solució de Diferències 
 
1. Tota controvèrsia que sorgeixi entre ONU-Hàbitat i la Diputació de Barcelona relatiu a la 
interpretació o aplicació del present Memoràndum d'Entesa (MoU), a excepció d'un conflicte 
en relació a la Secció 30 de la Convenció o de qualsevol altre Acord aplicable, que no es 
resolgui mitjançant negociació o una altra forma convinguda de liquidació s'haurà de 
sotmetre, a petició de qualsevol de les Parts per a la seva resolució definitiva, a un tribunal 
compost per tres àrbitres, un nomenat pel director executiu d'ONU-Hàbitat, un nomenat per 
la Diputació de Barcelona i un tercer, que serà el president, i serà elegit pels dos primers. 
 
2. Qualsevol discrepància relativa al compliment del Codi de conducta de les WOPs 
(Associacions Operadores d’Aigua) seran remeses de forma confidencial al Subcomitè 
d’Integritat del Comitè Directiu de GWOPA (integrity@gwopa.org), establert per ajudar a la 
implementació de les WOPs assegurant l'alineació amb els seus principis. 
 
3. Si qualsevol de les Parts no designa un àrbitre dins dels seixanta (60) dies següents a la 
designació per l'altra part, o si entre aquests dos no hi ha acord sobre el tercer àrbitre dins 
dels seixanta (60) dies següents a la seva designació, el President de la Cort Internacional 
de Justícia pot realitzar les designacions necessàries, a petició de qualsevol de les Parts. 
 
4. Llevat que es disposi una altra cosa per les Parts, el Tribunal ha d'adoptar el seu propi 
procediment per al pagament dels seus membres i la distribució de les despeses entre les 
Parts, així com prendre totes les decisions per majoria de dos terços. La seva decisió sobre 
totes les qüestions de procediment i de fons és definitiva i, encara que es dictin en absència 
d'una de les parts, serà vinculant per a ambdues Parts. 
 

ARTICLE IX 
 
Privilegis i immunitats 
 
1. Res en relació amb el present Memoràndum d’Entesa (MoU) es considerarà una 
renúncia, expressa o implícita, a qualsevol dels privilegis i immunitats de les Nacions 
Unides, en particular ONU-Hàbitat. 
 
2. Res en aquest MoU crearà o pretendrà crear obligatorietat jurídica o obligacions entre les 
parts, Diputació de Barcelona i ONU-Hàbitat. 
 
ARTICLE X 
 
L'ús del Nom, Imatge o Medis 
 
1. Cap de les Parts utilitzarà el nom o imatge de l'altra Part, o una abreviatura del mateix, 
en relació amb el seu negoci o qualsevol altra forma, sense el permís previ per escrit per un 
representant degudament autoritzat de la Part en cada cas. 
 
2. Cap de les Parts té l'autoritat, expressa o implícita, per fer cap declaració pública en nom 
d'una altra Part i tots els comunicats de premsa emesos en relació a aquest Memoràndum 
d’Entesa (MoU) hauran de ser aprovats per escrit per endavant per les Parts abans de la 
publicació. 
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ARTICLE XI 
 
Avisos 
 
1. Qualsevol notificació requerida per qualsevol de les Parts en virtut d'aquest Acord es 
donarà per escrit i s'entendrà realitzada quan sigui realment rebuda per l'altra part, a les 
següents adreces:  

 
ARTICLE XII 
 
La Naturalesa Confidencial dels Documents 
 
1.  La informació que es considera propietat de qualsevol de les Parts o que és compartida 
o revelada a l'altra, i es designa com a confidencials, serà donada a la confiança d'aquesta 
última i s'utilitzarà per a la finalitat per a la qual s’ha donat a conèixer. 

 
ARTICLE XIII 
 
Drets d'Autor, Patents i Drets de propietat 

 
1.  Llevat que s'estableixi expressament una altra cosa per escrit en el Memoràndum 
d'Entesa (MoU), les Parts tindran dret a la seva pròpia propietat intel·lectual i altres drets de 
propietat, incloent sense limitació, patents, drets d'autor i marques comercials amb relació 
als productes, processos, invencions, idees, saber fer, o documents i altres materials que es 
vinculin directament amb o es produeixin o preparin o s'executin com a conseqüència o 
durant el transcurs de l'execució d'aquest Memoràndum d'Entesa (MoU). 
 
2.  En la mesura que aquesta propietat intel·lectual o altres drets de propietat consisteixin en 
qualsevol propietat intel·lectual o altres drets de propietat de qualsevol de les Parts: (i) que 
existia abans de l'actuació de qualsevol de les Parts en virtut d'aquest Memoràndum 
d'Entesa (MoU), o (ii) que qualsevol de les Parts hagi pogut desenvolupar o adquirir, o pot 
haver desenvolupat o adquirit, independentment del compliment d'aquest Memoràndum 
d’Entesa (MoU), cap de les Parts podrà reclamar cap dret de propietat en aquest, sense la 
prèvia autorització per escrit d'un representant autoritzat de la Part en cada cas. 
 
ARTICLE XIV 
 
Indemnització 

 
1. La Diputació de Barcelona indemnitzarà, mantindrà indemne i defensarà per compte 
propi a, ONU-Hàbitat, els seus funcionaris, agents i empleats, de i contra tots els judicis, 
procediments, reclamacions, demandes, pèrdues i responsabilitats de qualsevol tipus, 
incloent els costos i despeses, que sorgeixin de o omissions de la Diputació de Barcelona, o 

Per UN-Habitat 
 
Per Assumptes de Funcionament: 
Nom: Faraj El-Awar 
Títol: Director del Programa, GWOPA 
Adreça: Pavelló Nostra Senyora de la Mercè, 
Recinte Modernista Hospital Sant Pau, Sant 
Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona, 
Spain 
Número de Telèfon: +(34) 93 681 1636 
Correu electrònic: faraj.el-awar@unhabitat.org 

Per Diputació de Barcelona 
 
Per Assumptes de Funcionament: 
Nom: Josep Lluís Alay 
Títol: Comissionat de Relacions 
Internacionals 
Adreça: Rambla Catalunya, 126, 7ª 
planta, 08008 Barcelona, Spain 
Número de Telèfon: +(34) 93 4049 412 
Correu electrònic: alayrj@diba.cat 
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empleats, funcionaris, agents de la Diputació de Barcelona o subcontractistes, en l'aplicació 
d'aquest Memoràndum d’Entesa (MoU). Aquesta disposició s'entén, entre altres coses, els 
reclams i responsabilitats en la naturalesa de la compensació, els productes de la 
responsabilitat i la responsabilitat derivada de l'ús d'invents o articles patentats, material 
amb drets d'autor o d’una altra propietat intel·lectual per part de la Diputació de Barcelona, 
els seus empleats, funcionaris del treballador, agents o subcontractistes. Les obligacions 
establertes en el present article no caduquen en acabar aquest Memoràndum d’Entesa 
(MoU). 
 
ARTICLE XV 
 
Els funcionaris no podran beneficiar-se 

 
La Diputació de Barcelona garantirà que no té i no s'oferirà cap benefici directe o indirecte 
com a conseqüència de o en relació amb l'aplicació d'aquest Memoràndum d’Entesa (MoU) 
o de la seva adjudicació a qualsevol representant, funcionari, empleat o un altre agent 
d'ONU-Hàbitat. Les Parts reconeixen i accepten que qualsevol incompliment d'aquesta 
norma constitueix un incompliment d'una clàusula essencial del present Memoràndum 
d’Entesa (MoU). 
 
ARTICLE XVI 
 
Conflicte d’Interessos 

 
1. Les Parts en el present document garanteixen que en el moment de la signatura d'aquest 
Memoràndum d'Entesa (MoU) no hi ha conflicte d'interessos o que puguin sorgir en 
l'aplicació de les seves obligacions en virtut d'aquest Memoràndum d'Entesa (MoU). 
 
2. Si un conflicte d'interessos o que sembli probable es produeix durant la durada d'aquest 
Memoràndum d'Entesa (MoU), les Parts hauran de: 
 

(a) Notificar-se mútuament immediatament; 
 
(b) Fer la divulgació completa de tota la informació pertinent relacionada amb el 

conflicte; i 
 
(c) Prendre les mesures raonablement necessàries per a resoldre o tractar el conflicte 

d’una altra manera. 

 
ARTICLE XVII 
 
Estatus Legal de les Parts  
 
1. Res del que conté en relació amb el present Memoràndum d’Entesa (MoU) podrà ser 
interpretat per crear una associació, una aliança d'empreses, ocupació o agència de 
relacions entre les Parts. 

 
2. Els funcionaris, representants, empleats o subcontractistes de qualsevol de les Parts no 
es consideren en cap aspecte empleats o agents de l'altra Part. 
 
3. La col·laboració entre les Parts en virtut del present Memoràndum d’Entesa (MoU) serà 
sobre una base no exclusiva. 
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ARTICLE XVIII 
 
Entrada en Vigor  
 
1.  El present Memoràndum d’Entesa (MoU) entrarà en vigor quan sigui signat pels 
representants autoritzats de les Parts, sent efectiva a partir de la data de l'última signatura i 
estarà en vigor durant un període de quatre (4) anys a partir de la data de vigència d'aquest 
Memoràndum d’Entesa (MoU), llevat que abans s’acabi per qualsevol de les Parts de 
conformitat amb l'article VI ("Rescissió") anterior. 
 
ARTICLE XIX 
 
Acord complert 
 
1. Aquest Memoràndum d’Entesa (MoU) constitueix l'entesa entre l'ONU-Hàbitat i la 
Diputació de Barcelona respecte al seu contingut i substitueix totes les comunicacions orals i 
documents escrits anteriors. 

 
EN PROVA DE CONFORMITAT, els sotasignats, representants degudament designats 
d'ONU-Hàbitat i de la Diputació de Barcelona han signat aquest Memoràndum d’Entesa 
(MoU) en dos (2) originals en el lloc (s) i data (es) que en el present document a continuació 
s'indica: 
 
APÈNDIX 1: Codi de Conducta 
 
Introducció 
 
Aquest codi de conducta estableix els principis o les "regles" per a les Associacions 
d’Operadors de serveis públics de l'aigua, que són enteses com a WOP, sota el paraigua de 
l’Aliança Global d’Associacions d'Operadors d'Aigua. Aquestes associacions es veuen 
facilitades i recolzades per la col·laboració entre l'Aliança Global de WOP i les plataformes 
regionals de WOP’s tot el món. 
 
Aquest codi de conducta no ofereix orientació sobre si una associació específica és l'opció 
adequada per les parts. S'aplica sobretot una vegada que les parts han decidit dur a terme 
una associació i destaca la conducta que s'espera i els requisits d'aquesta associació. Les 
"regles" que es presenten a continuació tenen el propòsit de guiar la formació i l'aplicació i 
orientació de resultats eficients i socialment acceptables entre les associacions operadores 
d'aigua. 
 
Bon Govern 
 
Totes les parts interessades han de prendre totes les mesures necessàries per dur a terme 
les seves activitats dins de l'associació d'acord als principis de bon govern, incloent: 
 

 Transparència 

 Responsabilitat 

 Capacitat de resposta a les inquietuds i interessos de les parts interessades 

 Consens-orientació 

 Claredat i entesa comuna de les funcions, drets, responsabilitats i expectatives dels 
interessats 

 Compliment de les lleis locals 
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Integritat 
 
Un punt central per a les WOP’s és l'intercanvi de coneixements com a organització sense 
ànim de lucre de manera no restrictiva i edificada sobre la noció de solidaritat entre els 
serveis públics. El seu objectiu és millorar la capacitat i la possibilitat de les empreses 
públiques de serveis públics dins el principi rector de la integritat. Per tant: 
 
Els socis estan d'acord en el fet que cap informació serà retinguda intencionadament per 
qualsevol de les parts en previsió de qualsevol guany comercial, i cap informació 
confidencial d'una de les parts serà utilitzada per l'altra part per al seu avantatge comercial. 
 
Valors socials i culturals 
 
Totes les parts interessades han de prendre les mesures necessàries per acatar i respectar 
els valors socials i culturals de la ubicació en la qual estan participant com a WOP, incloent: 
 
El respecte de les normes culturals i els comportaments relacionats amb el context local 
 
El reconeixement i respecte a la influència del gènere, l'edat, la cultura i la religió en les 
diferents perspectives i valors associats a l’aigua i el sanejament. 
 
Resolució de conflictes. 
 
Totes les parts interessades formaran associacions basades en la confiança mútua i el 
respecte, tractant totes les qüestions amb plena transparència i col·laborant per identificar 
solucions viables. 
 
Orientació cap als resultats. 
 
Abans de la signatura d’acords, els socis prepararan per escrit els acords de partenariat 
segons l’esquema següent: 
 
a) els objectius de l'associació i els resultats esperats, 
 
b) les funcions i responsabilitats de cada soci, 
 
c) el valor (en espècie i diners en efectiu) de l'associació i  
 
d) els interessos de cada part en la participació en l'associació. 
 
L’acord ha de servir de base per a la cooperació professional, orientat als resultats, deixant 
suficient espai per a solucions flexibles, ja que el context i les qüestions estan subjectes a 
canvis i evolucions. 
 
Repartiment de costos i sense afany de lucre. 
 
Les activitats dutes a terme per qualsevol soci o grup d'interès dins d'un WOP s'han de fer 
sobre una base sense afany de lucre. El WOP mai ha de ser usat com un vehicle per a 
activitats comercials per qualsevol de les parts. Les activitats dins d'un WOP inclouran 
costos per a tots dos socis. Les parts han d'identificar aquests costos i decidir junts si ha de 
suportar aquests costos com a propis, sol·licitar suport extern, o tots dos. Les contribucions 
respectives de les parts, ja sigui en efectiu o en espècie, s'establiran de comú acord per les 
pròpies parts. 
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Incentius compartits. 
 
Els objectius particulars i els interessos comuns de totes les parts interessades seran 
discutits obertament per identificar tots els possibles costos i beneficis en l’acord. Les 
motivacions respectives d'ambdues parts seran discutides explícitament. Els beneficis d’es 
WOP’s són mutus, però no necessàriament iguals. Els socis han de respectar els interessos 
legítims de les seves contraparts i buscar accions que contribueixin als objectius de 
l'associació sense requerir compromís d'interessos principals de l’altra part. 
 
Nosaltres, les parts que subscriuen, acordem l'aplicació del present Codi de Conducta en la 
realització de totes les activitats dins de l'Associació d’operador d'aigua (WOP) entre les 
nostres organitzacions en el marc de l’Aliança Global d’Associacions d’operadors d’Aigua. 
 
Nosaltres, les parts que subscriuen, estem compromesos a cooperar, a través d'aquesta 
Associació operador d'aigua (WOP), per millorar el rendiment i la sostenibilitat del 
subministrament d'aigua i serveis de sanejament en la nostra esfera d'acció.” 
 

 
“MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED NATIONS HUMAN 
SETTLEMENTS PROGRAMME THROUGH THE GLOBAL WATER OPERATORS’ 
PARTNERSHIPS ALLIANCE (GWOPA) AND DIPUTACIO DE BARCELONA, 
CATALONIA, SPAIN TO ‘BUILD THE CAPACITY OF WATER AND SANITATION 
OPERATORS THROUGH PEER-TO-PEER ARRANGEMENTS” 

PREAMBLE: 

 
WHEREAS, the United Nations Human Settlements Programme (hereinafter referred to as 
“UN-Habitat”), established by the General Assembly of the United Nations by its resolution 
32/162 of 19 December 1977, transformed into a Programme by its resolution 56/206 of 21 
December 2001, having its Headquarters in Nairobi, Kenya. UN-Habitat is the coordinating 
agency within the United Nations System for human settlement activities, the focal point for 
the monitoring, evaluation and implementation of the Habitat Agenda, as well as the task 
manager of the human settlements chapter of Agenda 21, and, and, in collaboration with 
governments is responsible for promoting and consolidating collaboration with all partners, 
including local authorities and private and non-governmental organizations in the 
implementation of the Habitat Agenda and the Post-2015 Sustainable Development Goals 
(SDGs) in particular, Goal 11 of “Making cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable”; 
 
ACKNOWLEDGING that the majority of the world’s population relies on public operators for 
their basic water and sanitation services and that the capacity of water and sanitation 
operators to deliver these services in an inclusive and sustainable manner is critical for the 
achievement of the Sustainable Development Goals at local level; that nevertheless many 
operators around the world struggle with interrelated institutional weaknesses, including 
inadequate cost recovery compounded by a low customer base and limited physical 
coverage, dilapidated physical infrastructure, high levels of unaccounted for water, the low 
skill levels of the staff and poor customer relations, among others, while on the other hand a 
growing number of operators are effectively managing these challenges, and are able and 
willing to share their knowledge through mentorship with those operators in need;  
 
AWARE that not-for-profit partnership between water and sanitation operators, carried out in 
accordance with global good practice, can be an effective and low-cost means of supporting 
struggling operators to increase their capacity and improve their performance;    
 
RECALLING that the United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water 
recognized these not-for-profit peer partnerships (Water Operators’ Partnerships, hereinafter 
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referred to as “WOPs”) as a high potential mechanism for strengthening utility capacity, 
noting that about 90% of all utilities are publicly managed, and that even modest 
improvements in these utilities will go a long way in contributing to meeting the internationally 
agreed development goals and targets for water and sanitation; and that UN-Habitat 
launched the Global Water Operators’ Partnerships Alliance following the UN Secretary 
General’s Hashimoto Action Plan recommendation to establish a global mechanism to 
promote and scale up WOPs;  
 
WHEREAS, the Global Water Operators’ Partnership Alliance (hereinafter referred to as 
“GWOPA”) is a network of partners committed to helping water operators help one another 
improve their capacity to provide access to water and sanitation services for all. GWOPA’s 
Secretariat is managed by UN-Habitat from its office in Barcelona. GWOPA counts amongst 
its members utility associations on all continents, representing thousands of water utilities, 
regional development banks, international financial institutions, labour unions, civil society 
organizations, development partners, and learning institutes. GWOPA’s goal is to scale-up 
effective WOPs by creating awareness about WOPs, producing and sharing knowledge and 
tools, and rallying the funds and political backing to enable effective WOPs practice. 
GWOPA is ultimately contributing to the Sustainable Develop Goals, specifically Goals 6 on 
water, and Goal 11 on urbanization, as well as helping to realize UN General Assembly 
Resolution 64/292 on the Human Right to Water; 
 
WHEREAS, Diputació de Barcelona, based in Spain, Catalonia, with its headquarters in 
Barcelona City is a local government institution, which, according to Article 141 of the 
Spanish Constitution, is mandated to promote the progress and the wellbeing of the 
residents of the Province of Barcelona, constituted by 311 municipalities. According to Title II 
Chapter III of the Law no 7/1985 on the “Basis of Local Governments”, local governments 
are responsible for water supply and for sanitation. On this basis, Diputació de Barcelona 
provides technical, financial and technological support to municipalities for them to be able to 
provide local good quality services, in a homogenous manner across their territory. Diputacio 
de Barcelona also provides coordination support between municipal services and also for 
public supra-municipal services.  
 
WHEREAS, Diputació de Barcelona and UN-Habitat through GWOPA (hereinafter 
collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”) are committed to 
collaborating with the overall objective of “building the capacity of water and sanitation 
operators through peer-to-peer arrangements”;  
 
WHEREAS, the Parties recognizing the benefits of genuine, substantive cooperation and 
wishing to pursue such cooperation with the overall objective of “building the capacity of 
water and sanitation operators through peer-to-peer arrangements” have entered into this 
Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the “MoU”) in a spirit of trust and 
cooperation; 
 
TOGETHER, the Parties represented by Mr. Faraj El-Awar, Programme Manager, for the 
Global Water Operators Partnerships Alliance (GWOPA), UN-Habitat, and by Her 
Excellency, Mrs. Mercè Conesa i Pagès. President, for Diputació de Barcelona, established 
in Rambla de Catalunya 126. Barcelona (08008) and NIF P-0800000-B, acting on behalf and 
in exercising the powers laid down in the section 2.4 letter e) of the Consolidation 1/2016 on 
appointments and delegation of powers and functions of the organs of the Diputació de 
Barcelona, other than plenary, approved by Decree of the President no. 3048/16 dated 14 
April 2016 (published in BOPB of 22 April 2016), and assisted by the Secretary General, Ms. 
Mahillo Petra Garcia, in virtue of the powers reserved by the Decree of the President 
núm.7731 / 16 of 28 July (BOPB 3 August 2016), recognize that the duly appointed 
representatives of the Parties have  sufficient legal capacity to represent their respective 
organizations and enter into this MoU; 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E
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NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows: 

 
ARTICLE I 
 
Scope and Purpose 

 
1. This MoU provides a basis for global cooperation between the Parties on agreed priority 
themes by enhancing effective cooperation through planning and implementation of 
collaborative activities that support regional and inter-regional knowledge sharing, networks 
and Water Operator Partnerships (“WOPs”). 
 
2. Under this MoU, the Parties will cooperate to develop a range of activities that leverage 
each other’s comparative advantages to achieve the SDGs water and sanitation targets. 
 
3. This MoU consists of this document and APPENDIX 1: Code of Conduct that forms 
integral part of it. The Parties agree that in the event and to the extent of any conflict 
between the terms and conditions set out in this MoU and the Appendix, this MoU shall 
prevail, followed by the Appendix. 
 
4. The detailed activities, timeframe, budget and outputs for the realization of the common 
objective of building the capacity of water and sanitation operators through peer-to-peer 
arrangements will be included in a separate Contribution Agreement and Project 
Document(s) which will be agreed upon between UN-Habitat through GWOPA and Diputació 
at a later stage. 
 
ARTICLE II 
 
General Responsibilities of the Parties 
 
The Parties agree to carry out their respective responsibilities in accordance with the provisions 
of this MoU. The Parties agree to join efforts and to maintain close working relationships in order 
to achieve the objectives of this MoU. 
 
The Parties shall keep each other informed of all relevant activities pertaining to this MoU and 
shall hold consultations at any time any Party considers it appropriate. 
 
The Parties shall refrain from any action that may adversely affect the interests of the other 
Party and fulfil their commitments with fullest regard to the terms and conditions of this MoU and 
the principles of the United Nations and UN-Habitat. 
 
Each party shall nominate a focal point for this collaboration as stated under Article XI 
(“Notices”), clause (1) herein below. 
 
The Parties agree that this MoU and any work plan agreed to hereunder are neither fiscal 
nor funding obligations documents. Any commitment to transfer anything of value involving 
reimbursement or to provide funds, goods or services by the Parties for any agreed activity 
will be outlined in separate agreements that will be made in writing by representatives of the 
Parties and will be independently authorised by an appropriate authority of the funding party 
consistent with the regulations, rules, policies and practice of the Parties. The Parties agree 
that this MoU does not provide such authority. 
 
The Parties are encouraged to exchange information and consult each other, as necessary 
and appropriate, in the interest of identifying additional areas in which effective and practical 
cooperation may be possible as means of carrying out joint activities and programmes within 
the framework of this MoU. 
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The Parties shall conduct their common activities in line with the best available knowledge 
on effective WOPs practice, to the extent that this knowledge is available through GWOPA 
guidance material. 
 
The Parties agree to conduct their partnership in the spirit of UNSGAB’s Hashimoto Action 
Plan, in compliance with the WOPs Principles from GWOPA’s Charter: 
 

(a) Inclusiveness: GWOPA shall be as inclusive as possible and reach out to all 
stakeholders in the water supply and sanitation sector including public and private water 
operators, nongovernmental organizations and representatives of civil society, academia, 
and private sector players at the global, regional, and national levels; 
 
(b) Non-profit based partnerships: Partnerships established between water operators 
under the WOPs umbrella shall be built on a not-for-profit basis. Therefore, funding of 
partnerships – mainly done in the format of “twinning” of utilities – should cover direct 
costs only without profit of any sort for any participating party; 
 
(c) Mutuality of benefit: Mutuality of benefit shall be promoted whenever possible in 
implementing “twinning” and other activities of exchange of experience and expertise 
among utilities. Such mutuality shall be used as an incentive, whenever possible, for 
utility cooperation on non-profit basis; 

 
(d) Transparency: GWOPA shall promote transparency in the water and sanitation 
sector on the global, regional, and national levels. The Alliance shall conduct its own 
activities in a transparent manner, providing clear and regular updates on activities, and 
equal opportunities for stakeholders to influence Alliance direction; 
 
(e) Learning from the Past and Others: GWOPA shall draw lessons and learn from 
past experiences to promote best practices for utility partnerships and capacity building; 
 
(f) Supporting WOPs Processes Worldwide: GWOPA shall not seek to recreate, but 
to reinforce, efforts worldwide to strengthen mutual exchange between water operators. 
In this sense, the Global WOPs Alliance supports all regional and global initiatives that 
champion WOPs activities and principles; 
 
(g) Fostering Sustainable Change: GWOPA shall support efforts to build lasting 
positive change within water utilities using mechanisms that are increasingly independent 
of external financial support; 
 
(h) Building a Culture of Solidarity: GWOPA shall embrace and promote a spirit of 
solidarity and mutual support between water operators and all other water sector actors 
working towards the goals of the Alliance.  

 
ARTICLE III 
 
Areas of Collaboration of the Parties  
 
1. Subject to Article II, clause (5) herein above, the Parties will jointly collaborate in various 
regions, as described in the articles above, through a range of interventions -including but not 
limited to- mobilizing the Catalan know-how and expertise on sustainable water and 
sanitation management, or mobilizing any kind of relevant resources, through peer-to-peer 
and not-for-profit arrangements, for the benefit of water and sanitation operators from less 
developed regions of the word, with the view of contributing to the achievement of the SDGs. 
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ARTICLE IV 
 
Specific Responsibilities of the Parties 
 
1. Subject to Article II, clause (5) herein above, the specific responsibilities of UN-Habitat 
through GWOPA are as follows: 
 

(a) Providing methodological guidance via practical manuals and tools for sound design 
and effective implementation of peer-to-peer capacity building arrangements; 
 
(b) Availing information on funds that can be used for peer-to-peer capacity building 
arrangements and how to access them; 
 
(c) Directly facilitating/brokering complex collaboration steps in projects (E.g. iterative 
priority setting processes, participatory monitoring and adaptation, conflict resolution); 
 
(d) Implementing peer-to-peer capacity building arrangements together with the other 
Party, modalities of which implementation, if any, shall be outlined in separate Contribution 
Agreement and Project Document(s);  
 
(e) Contributing to the monitoring of the implementation of peer-to-peer capacity building 
arrangements, by for example, receiving and providing feedback on reports produced during 
the implementation of the common activities; Offering, where needed, support on how to 
manage the different stages of the collaboration process of the peer-to-peer arrangement if 
any; 
 
(f) Documenting, analysing and disseminating information about peer-to-peer capacity 
building arrangements through various media, publications and events. 
 

2. Subject to Article II, clause (5) herein above, the specific responsibilities of Diputació de 
Barcelona are as follows: 
 

(a) Provide financial resources for the implementation of the activities which will be 
identified later on for the achievement of the common objective stated in this MoU. Details of 
the activities, budget, work plan, agenda and monitoring framework will be included in 
separate documents which will be developed at a later stage (Contribution Agreement and 
Project document[s]); 
(b) Assist in mobilizing local expertise throughout its network of partners and 
constituencies, according to the needs of the project activities which will be identified at a 
later stage, in accordance with the objective of this Memorandum of Understanding; 
(c) Assist in organizing and coordinating activities according to the needs of the project 
activities which will be identified at a later stage, in accordance with the objective of this 
MoU. 

 
ARTICLE V 
 
Monitoring and Evaluation 
 
The Parties shall maintain regular close consultations to monitor and review the progress of 
activities for each joint project that maybe agreed upon.  
 
1. The Parties will share with each other all relevant information and documents, including 
research, reports and any other information related to the activities, outputs and finally impact of 
this collaboration. 
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2. The Parties may wherever possible and as appropriate, undertake joint mission with respect 
to the project. 
 
ARTICLE VI 
 
Termination 
 
1. This MoU may be terminated by either Party giving the other party a written notice of thirty 
(30) days prior to its intention to terminate. In the event of termination, the Parties will take the 
appropriate steps to bring activities under this MoU to a prompt and orderly conclusion.  
 
2. The termination of this MoU shall not affect any other agreement already entered into by 
either Party. 
 
ARTICLE VII 
 
Amendments 
 
1. This MoU may be modified by written agreement between the Parties hereto. Any relevant 
matter for which no provision is made in this MoU will be settled by the Parties in keeping with 
the general objectives of the MoU and in a manner that is conducive to continued good 
relations. 
 
ARTICLE VIII 
 
Dispute Settlement 
 
1. Any dispute arising between UN-Habitat and Diputació de Barcelona concerning the 
interpretation or application of this MoU, except for a dispute subject to Section 30 of the 
Convention or to any other applicable agreement, that is not settled through negotiation or 
another agreed form of settlement shall be submitted, at the request of either Party for final 
decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by the Executive Director of UN-
Habitat, one to be named by the Diputació de Barcelona and the third, who shall be the 
chairman, to be chosen by the first two.  
 
2. Any dispute relating to concerns about compliance with the WOPs Code-of-conduct may be 
referred confidentially to the Integrity Sub-Committee of the GWOPA Steering Committee 
(integrity@gwopa.org), established to help WOP implementing parties ensure alignment with 
WOP principles.  
 
3. If either Party fails to appoint an arbitrator within sixty (60) days of the appointment by the 
other party, or if these two should fail to agree on the third arbitrator within sixty (60) days of 
their appointment, the President of the International Court of Justice may make any necessary 
appointments at the request of either Party. 
 
4. Except as otherwise provided for by the Parties, the Tribunal shall adopt its own rules of 
procedure, provide for the reimbursement of its members and the distribution of expenses 
between the Parties, and take all decisions by a two-thirds majority. Its decision on all questions 
of procedure and substance shall be final and, even if rendered in default of one of the parties, 
be binding on both Parties. 
 
ARTICLE IX 
 
Privileges and Immunities 
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1. Nothing in or relating to this MoU shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the 
privileges and immunities of the United Nations, including UN-Habitat. 
 
2. Nothing in this MoU creates, or is intended to create, any legally enforceable rights or 
obligations on the Parties, Diputació de Barcelona and UN-Habitat. 

 
ARTICLE X 
 
Use of the Name, Emblem or Media 

 
1. Neither Party will use the name or emblem of the other Party, or an abbreviation thereof, in 
connection with its business or otherwise, without the express prior written permission by a duly 
authorized representative of the Party in each case. 
 
2. Neither Party has the authority, express or implied, to make any public statement on behalf 
of other Party and all press releases issued in relation to this MoU shall be approved in writing in 
advance by the Parties before being issued. 
 
ARTICLE XI 
 
Notices 

 
1.  Any notice required to be given by either Party under this Agreement shall be given in 
writing and shall be deemed given when actually received by the other Party, to the following 
addresses below: 

 
To UN-Habitat 
 

For Operational Matters: 
Names: Faraj El-Awar 
Title: Programme Manager, GWOPA 
Address: Pavilion Nuestra Senyora de la 
Merce, Recinte Modernista Hospital Sant 
Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 
Barcelona, Spain 
Telephone Number: +(34) 93 681 1636 
Email Address: faraj.el-awar@unhabitat.org 

To Diputació de Barcelona 
 
For Operational Matters: 
Names: Josep Lluís Alay 
Title: Commissioner of International 
Relations 
Address: Rambla Catalunya, 126, 7ª 
planta, 08008 Barcelona, Spain 
Telephone Number: +(34) 93 4049 412 
Email Address: alayrj@diba.cat 

 

 
ARTICLE XII 
 

Confidential Nature of Documents 
 

1 .Information that is considered proprietary by either Party or that is shared or disclosed to 
the other, and is designated as confidential, shall be held in confidence by that Party and 
shall be used for the purpose for which it was disclosed. 
 

ARTICLE XIII 
 

Copyright, Patents and Proprietary Rights 
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1. Except as is otherwise expressly provided in writing in the MoU, the Parties shall be 
entitled to their own intellectual property and other proprietary rights including, but not limited 
to, patents, copyrights, and trademarks, with regard to products, processes, inventions, 
ideas, know-how, or documents and other materials which bear a direct relation to or are 
produced or prepared or collected in consequence of, or during the course of, the 
performance of this MoU. 
 
2. To the extent that any such intellectual property or other proprietary rights consist of any 
intellectual property or other proprietary rights of either Party: (i) that pre-existed the 
performance by either Party under this MoU, or (ii) that either Party may develop or acquire, 
or may have developed or acquired, independently of the performance of this MoU, neither 
Party shall claim any ownership interest thereto, without the express prior written permission 
of a duly authorized representative of the Party in each case. 

 
ARTICLE XIV 
 
Indemnity 
 
1. Diputació de Barcelona shall indemnify, hold and save harmless, and defend at its own 
expense, UN-Habitat, its officials, agents and employees, from and against all suits, 
proceedings, claims, demands, losses and liability of any kind, including their costs and 
expenses, arising out of or omissions of Diputació de Barcelona, or Diputació de Barcelona’s 
employees, officers, agents or sub-contractors, in the implementation of this MoU. This 
provision shall extend, inter alia, to claims and liability in the nature of worker’s 
compensation, products liability and liability arising out of the use of patented inventions or 
devices, copyrighted material or other intellectual property by Diputació de Barcelona, its 
employees, officers, agents or sub-contractors. The obligations under this Article do not 
lapse upon termination of this MoU. 
 
ARTICLE XV 
 
Officials not to Benefit 
 
1. Diputació de Barcelona warrants that it has not and shall not offer any direct or indirect 
benefit arising from or related to the implementation of this MoU or the award thereof to any 
representative, official, employee, or other agent of UN-Habitat. The Parties acknowledge 
and agree that any breach of this provision is a breach of an essential term of this MoU. 
 
ARTICLE XVI 
 
Conflict of Interest 
 
1. The Parties hereto warrant that at the time of signing this MoU no conflict of interest 
exists or is likely to arise in the implementation of its obligations under this MoU. 
 
2. If a conflict of interest arises or appears likely to arise during the duration of this MoU, the 
parties hereto shall: 

 
(a) Immediately notify each other; 
 
(b) Make full disclosure of all relevant information relating to the conflict; and 
 
(c) Take such steps as reasonably required to resolve or otherwise deal with the 
conflict. 
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ARTICLE XVII  
 
Legal Status of the Parties  
 
1. Nothing contained in or relating to this MoU shall be construed to create a partnership, a 
joint venture, employment or agency relations between the Parties. 
 
2. The officials, representatives, employees, or subcontractors of either Party shall not be 
considered in any respect as being employees or agents of the other Party. 
 

3. The collaboration between the Parties under this MoU shall be on a non-exclusive basis 

 
ARTICLE XVIII 
 
Entry into Force 

 
1. This MoU shall enter into force upon signature by the authorized representatives of the 
Parties, being effective from the date of the latest signature and shall remain valid for a 
period of four (4) years from the effective date of this MoU, unless earlier terminated by 
either Party in accordance with Article VI (“Termination”) above.  

 
ARTICLE XIX 
 
Entire Agreement 
 
1. This MoU constitutes the entire understanding of UN-Habitat and Diputació de Barcelona 
with respect to its subject matter and supersedes all oral communications and prior written 
documents.   

 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly appointed representatives of UN-Habitat 
and Diputació de Barcelona have signed this MoU in two (2) originals at the place(s) and on 
the date(s) herein below indicated: 
 
APPENDIX 1: Code of Conduct. 
 
Introduction 
 
This code of conduct lays down the principles or the “rules” for partnerships between utilities 
and water operators that are undertaken as WOPs under the umbrella of the Global Water 
Operators Partnerships’ Alliance. Such partnerships are facilitated and supported 
collaboratively by the Global WOPs Alliance and regional WOPs platforms around the world. 
 
This code of conduct does not offer guidance on whether a specific partnership is the 
suitable option for the parties. It mainly applies once the parties have decided to pursue a 
partnership and highlights the expected conduct and requirements of such a partnership. 
The “rules” presented hereinafter are meant to guide the formation and implementation of 
efficient, results-oriented, and socially acceptable partnerships between water operators. 
 
Good Governance 
 
All stakeholders will take all needed measures to conduct their activities within the 
partnership according to the principles of good governance, including:  
 

 Transparency 

 Accountability 
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 Responsiveness to stakeholders’ concerns and interests 

 Consensus-orientation 

 Clarity and common understanding of stakeholders’ roles, rights, responsibilities, and 
expectations 

 Compliance with local laws 
 
Integrity 
 
Central to WOPs is the sharing of knowledge in a not-for-profit and unrestrained way and 
built upon the notion of solidarity between utilities. Its purpose is to enhance the capacity and 
capability of public utilities within the guiding principle of integrity. Therefore:  
 
The partners agree that no information will be intentionally withheld by any party in 
anticipation of any commercial gains, and no confidential information of one party will be 
used by the other party for its commercial advantage. 
 
Social and Cultural Values 
 
All stakeholders will take needed measures to abide by and respect the social and cultural 
values of the location where they are engaging in WOPs, including: 
 

 Respecting the cultural norms and behaviours relevant to the local context 

 Recognising and respecting the influence of gender, age, culture and religion on the 
different perspectives and values accorded to water and sanitation 

 
Resolution of Conflicts 
 
All stakeholders will form partnerships based on mutual trust and respect, address all issues 
with full transparency, and collaborate to identify workable solutions. 
 
Results-Orientation 
 
Prior to engagement, partners shall prepare written partnership agreements that outline : 
 
a) the objectives of the partnership and expected outputs  
b) the roles and responsibilities of each partner,  
c) the value (in-kind and cash) of the partnership and  
d) the interests of each party in engaging in partnership.  
 
The agreement should form the basis for professional, results-oriented cooperation, while 
leaving sufficient room for flexible solutions, as the context and issues are subject to change 
and evolve. 
 
Cost sharing and Not-for-Profit 
 
Activities carried out by any partner or stakeholder within a WOP shall be done on a not-for-
profit basis. WOPs should never be used as a vehicle for commercial activities by any party. 
Activities within a WOP will incur costs for both partners. The parties have to identify these 
costs and decide together whether to bear these costs themselves, appeal for external 
support, or both. The respective contributions of the parties, be they in-cash or in–kind, shall 
be mutually agreed by the parties themselves. 
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Shared Incentives 
 
Particular objectives and common interests of all stakeholders will be openly discussed to 
identify all possible costs and benefits in the arrangement. The respective motivations of 
both parties shall be explicitly discussed. 
 
WOPs’ benefits are mutual, but not necessarily equal. Partners have to respect the bona fide 
interests of their counterparts and seek actions that advance the goals of the partnership 
without requiring compromise of a partner’s key interests. 
 
We, the subscribing parties, agree to apply the present Code of Conduct in performing all 
activities within the water operator partnership (WOP) between our organizations under the 
umbrella of the Global Water Operators’ Partnerships Alliance. 
 
We, the subscribing parties, are committed to cooperating, through this water operator 
partnership (WOP), to improve the performance and sustainability of the water supply and 
sanitation services in our sphere of action.” 
 

Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent als interessats.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Abans de començar a parlar d’aquest Dictamen, esperem que el 
quòrum de constitució d’aquesta Junta de Govern és mantingui al llarg de tota la 
sessió i no passi el mateix que va succeir, de forma inaudita i diríem vergonyant, a la 
Comissió d’Hisenda i Recursos Humans de dilluns passat.  
 
Dit això, felicitar el Govern de la Diputació, especialment les persones que estan al 
capdavant de la Direcció de Relacions Internacionals, per aquest conveni, que 
nosaltres entenem que és un conveni estratègic, molt important per a la Diputació i per 
als municipis. Estem bàsicament d’acord amb tot el memoràndum d’entesa i amb el 
que comporta, i el que esperem de la Diputació i del seu Govern és que creï les 
sinèrgies necessàries amb els ajuntaments i els altres actors per encetar la 
municipalització dels diferents serveis d’aigua, de la mateixa manera que aquest 
conveni hauria d’afavorir que hi hagi millors pràctiques per les associacions de serveis 
públics i per una gestió sostenible de sanejament, així com una avaluació participativa 
de tot el procés.  
 
La senyora presidenta diu: Senyor Duran, dir-li que avui mateix he fet arribar una 
nota a cada un dels diputats i diputades que no van assistir a la Comissió d’Hisenda, 
recordant quina és la seva obligació i responsabilitat i esperant que això no torni a 
passar; i en relació amb el Dictamen que es proposa, el senyor Ciurana li pot 
comentar. 
 
Intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Només agrair-li la felicitació. 
Evidentment, aquesta és una feina que ve de lluny i que, si em permeten, va tenir 
l’origen també a través de la coneixença personal gairebé que vam poder tenir, per les 
meves responsabilitats anteriors a l’Ajuntament de Barcelona, amb els responsables 
de GWOPA, que és com saben, el Programa de les Nacions Unides per al tema de 
l’Aigua. Vostè mateix va poder veure també com el seu Director va participar en les 
Jornades que vam fer, precisament, dilluns a Sant Pau, el retorn del tema d’Habitat 3, 
el tema de la gestió de l’aigua, saben que és una de les qüestions cabdals en l’agenda 
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urbana que tots plegats, a nivell global, ens vam plantejar per als propers anys i que la 
Diputació hi vol ser i si, a més, podem aprofitar que hi ha una Agència de les Nacions 
Unides que té la seu a Barcelona, em sembla que crear les màximes sinèrgies 
possibles també és imprescindible. 
 
Per tant, li agraeixo, una vegada més, la felicitació i esperem que pugui ser l’inici d’una 
feina profitosa per a la gestió dels recursos naturals i alhora per als municipis de la 
demarcació.  
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#NadalÉsMoltMés.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

 “Fets 

 
1. La Diputació de Barcelona, a través dels seus canals de Facebook, Twitter i 
Instagram, organitza un concurs fotogràfic anomenat #NadalÉsMoltMés relacionat 
amb la campanya de Nadal. 
 
2. La Diputació de Barcelona convida als participants a realitzar fotografies 
d’activitats nadalenques que es desenvolupen a la província de Barcelona. L’objectiu 
del concurs és donar a conèixer a la resta d’usuaris i fomentar la interacció i 
participació d’aquests usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona.  
 
3. El concurs #NadalÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 22 de desembre de 
2016 a les 12 hores i fins el dia 8 de gener de 2017 a les 23:59 hores.  

 
4. La despesa màxima estimada derivada del concurs #NadalÉsMoltMés és de dos-
cents cinquanta euros (250 €) IVA inclòs corresponent a l’import de l’adquisició del 
premi. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 13 de 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, 
quant a la regulació dels requisits per obtenir la condició de beneficiari.  
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS, per tant si hi ha sol·licitud és aplicable aquesta llei.  
 
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 per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), segons el qual la 
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competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidenta. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidenta, adopti el següent 
 

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

“Concurs fotogràfic: #NadalÉsMoltMés 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza #NadalÉsMoltMés, un concurs fotogràfic a través dels 
canals corporatius de Facebook, Twitter i d'Instagram següents: 
 
-Facebook: 
www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona 
www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes 
www.facebook.com/PalauGuell 
www.facebook.com/xarxadeparcsn 
www.facebook.com/bibliotequesXBM 
www.facebook.com/XarxaMuseusLocals 
www.facebook.com/institutdelteatre 
 
-Twitter: 
https://twitter.com/diba 
https://twitter.com/bcnmoltmes 
https://twitter.com/PalauGuell 
https://twitter.com/xarxadeparcs 
https://twitter.com/bibliotequesXBM 
https://twitter.com/institutteatre 
 
-Instagram: 
www.instagram.com/dibacat 
www.instagram.com/bcnmoltmes 
www.instagram.com/palauguell 
www.instagram.com/xarxadeparcs 
www.instagram.com/institutdelteatre 
 
La Diputació de Barcelona convida als participants a realitzar fotografies d’activitats 
nadalenques que es desenvolupen a la província de Barcelona, amb l’objectiu de donar a 
conèixer-les a la resta d’usuaris, i fomentar la interacció i participació d’aquests usuaris a les 
xarxes socials de la Diputació.  
 
Segon. Organització 
 
El concurs #NadalÉsMoltMés està organitzat per la Diputació de Barcelona. Les bases es 
publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la pàgina corporativa 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i a la plataforma del concurs, Easy Promos 
(https://premium.easypromosapp.com/p/613201). 
 

http://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona
http://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes
http://www.facebook.com/PalauGuell
http://www.facebook.com/xarxadeparcsn
http://www.facebook.com/bibliotequesXBM
http://www.facebook.com/XarxaMuseusLocals
http://www.facebook.com/institutdelteatre
https://twitter.com/diba
https://twitter.com/bcnmoltmes
https://twitter.com/PalauGuell
https://twitter.com/xarxadeparcs
https://twitter.com/bibliotequesXBM
https://twitter.com/institutteatre
http://www.instagram.com/dibacat
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
http://www.instagram.com/palauguell
http://www.instagram.com/xarxadeparcs
http://www.instagram.com/institutdelteatre
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Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 
1. Tenir 16 o més anys, i ser residents a Espanya. 
2. Seguir, almenys, dos dels canals corporatius mencionats a Facebook, Twitter i 

Instagram. 
3. Realitzar fotografies d’activitats, esdeveniments, fires o espectacles nadalencs, així com 

de qualsevol motiu nadalenc que es desenvolupi dins la província de Barcelona. 
4. Els participants que concursin a través de Twitter i d’Instagram, han d’etiquetar les seves 

fotografies amb #NadalÉsMoltMés, #dibacat i #bcnmoltmes, i tenir el seu perfil en obert 
(no privat) per a poder participar. 

5. Els participants que concursin a través de Facebook hauran de fer-ho a través de la 
plataforma Easy Promos, i allà podran penjar les seves fotografies. 

6. Els participants han de garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les 
fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o 
dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i 
reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n aparèixer a les fotografies. 
Si en la imatge apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, 
mares o tutors legals. 

7. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin. 
 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, 
Twitter i d’Instagram, que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms, 
https://twitter.com/tos i a http://instagram.com/legal/terms/. 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença el 22 de desembre de 2016 a les 12 h del migdia i finalitza el 8 de 
gener de 2017 a les 23.59 h. Només es podran penjar les fotografies en els perfils o 
plataformes en aquest període.  
 

Cinquè. Condicions generals 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que 
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
Facebook. Twitter o Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, 
la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui 
correspondre. 
 

Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altra índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 

Sisè. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament 
 

1. Premi 
 
El premi serà una impressora fotogràfica per a mòbils model Fujifilm Instax Share SP-1, o 
similar. 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://twitter.com/tos
http://instagram.com/legal/terms/
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2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis a 
xarxes socials Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el/la guanyador/a 
entre tots els participants. El dia 12 de gener de 2017 la Diputació de Barcelona deixarà un 
missatge a la fotografia guanyadora perquè el/la seu/seva autor/a es posi en contacte amb 
l’Organització. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb l’Organització en un període de 72 h a 
través d’un correu electrònic a xarxessocials@diba.cat en el qual confirmarà la seva voluntat 
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook, Twitter o d’Instagram, el seu 
nom i cognoms, el NIF i un telèfon de contacte. Una vegada acceptat el premi, la Diputació 
de Barcelona trametrà la informació del contacte perquè es faci arribar el premi. 
 
En cas que el/la guanyador/a no responguin 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/la guanyador/a quedarà descartat/ada i es podrà donar a la persona que hagi quedat 
seleccionada a continuació. 
 
4. Lliurament dels premis 
 
Un cop el/la guanyador/a hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a través de 
Facebook, Twitter i Instagram de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
perquè es pugui fer efectiu el premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer de 
Promoció i difusió de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest 
concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació, publicitat, 
publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal. 
 
El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho 
per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona. 
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció ni hi són associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors en Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions 
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció 
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. 

mailto:mercatsbcn@mercatsbcn.cat
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La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no 
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzats corresponen a l’autor i s’atorga a 
Facebook, a Twitter i a Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions 
legals d’ús, https://www.facebook.com/legal/terms, https://twitter.com/tos i 
http://instagram.com/legal/terms/. Els participants cediran a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de les imatges.  
 
Onzè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació de Barcelona pel que fa a la resolució de 
qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit 
de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència 
de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol 
obligació contreta amb ell. 
 
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta 
promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per 
justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si s’escau, per 
altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants 
respecte d’altres. 
 
Dotzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol 
controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, seran 
competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la 
pàgina http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i a la plataforma del concurs Easy 
Promos https://premium.easypromosapp.com/p/613201. 
 
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de dos-cents cinquanta euros (250 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost de la Corporació.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Simplement un comentari en referència al que ja hem esmentat 
en alguna ocasió sobre la publicitat prèvia, abans de que s’aprovi en els òrgans 
col·legiats determinats. Justament quan entrava avui a la Diputació he coincidit amb 
dues persones del Gabinet de Premsa que es lamentaven justament d’això, de que 
han començat a fer ja avui publicitat d’aquest concurs fotogràfic quan encara la Junta 
de Govern no ha donat el seu vistiplau.  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://twitter.com/tos
http://instagram.com/legal/terms/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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La senyora presidenta diu: Intentem coordinar-ho cada vegada millor, però anàvem 
molt alineats i mirarem de millorar.  
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
“concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular, a favor 
de persones jurídiques sense ànim de lucre i dels ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona”.- 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. 
 
D’acord amb el desplegament de les previsions de l’esmentada Ordenança de 
subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juny 
de 2016, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats i 
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona, per a 
l’exercici 2016, per un import màxim de 300.000 € dividits en dos programes 
pressupostaris: 150.000 € per a persones jurídiques sense ànim de lucre i 150.000 € 
per a ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 26 de febrer de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de Província. 
 
D’acord amb la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la 
proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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Per tot l’exposat, s’han efectuat per a cadascun dels destinataris, les valoracions que a 
continuació es detallen: 
 
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona: 
 
Pel que fa als ajuntaments de la demarcació de Barcelona s’han rebut un total de 20 
sol·licituds, s’han valorat favorablement 17 i s’han exclòs 3 ja que el projecte presentat 
no s’adequava a l’objecte de la convocatòria. 
 
El repartiment dels punts i l’assignació econòmica que pertany a cadascun dels 
ajuntaments s’ha calculat en funció del que estableix a la base 10 de la convocatòria. 
 
Per fer el repartiment entre les sol·licituds, s’ha partit del que estableix a la base 12 de 
la convocatòria. 
 
Per tant, tenint en compte la puntuació de cada ajuntament i la consignació 
pressupostària establerta (150.000 €), el repartiment de les subvencions entre els 
ajuntaments admesos queda com s’assenyala a l’annex 1 i es procedeix a explicar 
com s’ha fet el repartiment dels imports. 
 
Hi ha 17 ajuntaments valorats favorablement que sumen un total de 119 punts, cosa 
que fa que, en un primer repartiment de la consignació inicial, l’import per punt a 
repartir sigui de 1.260,50 € (150.000 €/119 punts). 
 
Els ajuntaments de Callús, Cornellà de Llobregat, Balsareny (en les dues sol·licituds 
que presenta), Masquefa, i Sant Joan de Vilatorrada demanen una quantitat inferior a 
la quantitat teòrica que s’atorgaria pel número de punts obtinguts, així que l’import 
sol·licitat actua com a límit a l’atorgament i a aquestes sol·licituds se’ls assigna la 
quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els hi correspondria per puntuació. 
 
De la mateixa manera, tampoc obtenen l’import teòric per punts els ajuntaments de 
Castellnou del Bages i Calaf, ja que actua com a límit a l’atorgament que no es superi 
el 50% del pressupost de l’activitat i, per tant, és aquest l’import atorgat. 
 
Als ajuntaments restants se’ls atorga l’import concedit per punts. Una vegada realitzat 
aquest repartiment resta consignació per import de 41.081,72 € i es realitza una 
segona operació.  
 
En aquesta segona operació l’import que resta per repartir són 41.081,72 €, i els 
ajuntaments que segueixen puntuant ho fan per un total de 63,5 punts, per la qual 
cosa el punt passa a tenir un import de 646,96 €.  
 
Als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Sant Cugat del Vallès i Taradell se’ls atorga 
fins a l’import sol·licitat i a la resta se’ls suma el que els tocaria per punts.  
 
Efectuada aquesta segona operació, en haver ajuntaments que han arribat al límit que 
se’ls pot fer per atorgament, encara resta consignació pressupostària per import de 
9.543,97 € i es fa una tercera operació. 
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En aquesta tercera operació l’import que resta per repartir són 9.543,97 € i els 
ajuntaments que segueixen puntuant ho fan per un total de 37,5 punts, per la qual 
cosa el punt passa a tenir un import de 254,51 €. 
 
A l’Ajuntament de Tordera se li atorga fins a l’import sol·licitat i a la resta se’ls suma el 
que els tocaria per punts. Torna a restar consignació pressupostària per import de 
1.052,78 € i es fa una quarta i darrera operació. 
 
En la quarta i darrera operació l’import que resta per repartir són 1.052,78 € i els 
ajuntaments que segueixen puntuant ho fan per un total de 31 punts, per la qual cosa 
el punt passa a tenir un valor de 33,96 €.  
 
Als ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Berga, Artés i Calella se’ls torna a sumar 
el que els tocaria per punts i, amb aquests totals, s’acaba de repartir tota la 
consignació pressupostària. 
 
Persones jurídiques sense ànim de lucre 
 
Pel que fa a les persones jurídiques sense ànim de lucre, d’un total de 99 sol·licituds 
s’han valorat un total de 64, s’han exclòs 19, han desistit 13 i han renunciat 3. 
 
El repartiment dels punts i l’assignació econòmica que pertany a cadascuna de les 
persones jurídiques s’ha calculat en funció del que estableix la base 10 de la 
convocatòria, tal com s’ha fet amb els ajuntaments, i per fer el repartiment entre les 
sol·licituds, s’ha partit del que estableix la base 12 de la convocatòria. 
 
Hi ha 64 entitats valorades que sumen un total de 365 punts, cosa que fa que, en un 
primer repartiment del la consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 
410,96€ (150.000 €/365 punts). 
 
Les entitats Lluïsos de Gràcia i Societat Coral la Unió Santcugatenca demanen una 
quantitat inferior a la quantitat teòrica que s’atorgaria pel número de punts obtinguts, 
així que l’import sol·licitat actua com a límit a l’atorgament, i a aquestes sol·licituds 
se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els hi correspondria 
per puntuació. 
 
De la mateixa manera, tampoc obtenen l’import teòric per punts les entitats Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), el Cercle d’Agermanament 
Occitano-Català (CAOC), l’Institut d’Estudis Penedesencs i la Federació ADF Penedès 
Garraf, ja que actua com a límit a l’atorgament que no es superi el 50% del pressupost 
de l’activitat i, per tant, és aquest l’import atorgat. 
 
A les 58 entitats restants se’ls atorga l’import concedit per punts. Una vegada realitzat 
aquest repartiment resta consignació per import de 5.130,21 € i es realitza una segona 
operació. 
 
En aquesta operació, l’import que resta per repartir és de 5.130,21 € i les entitats que 
segueixen puntuant ho fan per un total de 330 punts, per la qual cosa el punt passa a 
tenir un import de 15,55 €. 
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En la segona operació, l’entitat CAE, Formació i Serveis Socioculturals, obté l’import 
màxim segons el que va sol·licitar i a les entitats restants se’ls suma l’import 
aconseguit per punts.  
 
El repartiment d’aquests imports suma un total de 149.937,92 €, fet que deixa un saldo 
a la consignació de 62,08 €. Les entitats que podrien seguir puntuant ho farien amb un 
total de 323,50 punts, per la qual cosa el punt passaria a tenir un import de 0,19 €. 
Atès que la suma d’aquests cèntims a l’import final atorgat a les entitats no suposa un 
guany substancial per cap d’elles (la millor valorada obtindria un increment en la 
subvenció d’1,9 €), es considera adient no fer un tercer repartiment dels 62,08 € 
restants. 
 
D’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en 
la corresponent Acta de data 1 de desembre de 2016. 
 
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en 
base a la valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General i en base al sistema de càlcul que estableix la base 10 de la convocatòria, i 
per fer el repartiment entre les sol·licituds, s’ha partit del que estableix la base 12 de la 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’informe tècnic de data 24 de novembre de 2016 que valora les 
sol·licituds presentades, emès per la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General per encàrrec de l’òrgan responsable de la instrucció del procediment, el 
Gabinet de la Presidència.  
 
S’adjunten com a annexos al present dictamen les fitxes de valoració individual de 
cadascuna de les sol·licituds presentades (annexos 1 i 2). 
 
D’acord amb 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 per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministra a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
(número 201620165120008363), per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva a favor d’ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona i de persones jurídiques sense ànim de lucre, d’acord amb la proposta de 
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als beneficiaris següents i pels imports i projectes 
que s’hi relacionen:  

 
Ajuntaments de la demarcació de Barcelona: 
 

 
NIF Entitat Projecte 

Import final 
atorgat 

1 P0828400B Aj Tordera Documental any Bertrana 13.000,00 € 
2 P0803700D Aj Callús Diada gegantera  7.000,00 € 
3 P0806100D Aj Castellnou del Bages Trobada Corals i Homenatge gent gran 2.080,00 € 
4 

P0805200C Aj Castellbell i el Vilar 
Resistents 2016 
Recreacions històriques de la resistència 
a l'ocupació en els fets del 1714 

10.000,00 € 

5 

P0807200A Aj Cornellà de Llobregat 
3a Festa del Riu 
Activitats esportives, culturals i socials al 
voltant del riu Llobregat 

6.194,90 € 

6 

P0801800D Aj Balsareny 

Olimpíada Popular 
Commemoració 80è aniversari 
Olimpíades Populars Barcelona contra el 
règim feixista (esdeveniment) 

1.075,20 € 

7 

P0801800D Aj Balsareny 
Fira Ecosalut 
Fira per donar a conèixer noves maneres 
de concebre la medicina 

1.067,70 € 

8 
P0811800B Aj Masquefa 

Commemoració 70 Festes Majors 
Montgrins 

3.467,50 € 

9 P0803100G Aj Calaf Any Figuerola 2.500,00 € 
10 

P0830600C 
Aj Vilafranca del 
Penedès 

Festa Major de Vilafranca 21.959,30 € 

11 P0802200F Aj Berga Centenari Coronació Mare de Déu 14.273,50 € 
12 

P0801000A Aj Artés 
Centenari Revolta dels Burots - activitats 
prèvies al centenari 

14.273,50 € 

13 
P0803500H Aj Calella 

Monogràfic- Festival Dublín-Anvers-Praga 
de la 36a Fira de Calella i l'Alt Maresme 

17.567,40 € 

14 
P0820400J Aj Sant Cugat del Vallès 

Nits de música al Claustre 
Festival anual 

11.000,00 € 

15 
P0827800D Aj Taradell 

140 anys de música catalana i història 
Edició d'un llibre CD 

10.050,00 € 

16 
P0822500E 

Aj Sant Joan de 
Vilatorrada 

Fira Discat. Fira de les capacitats 5.491,00 € 

17 P0812300B Aj Mollet del Vallès 10è aniversari Casal Obert 9.000,00 € 

 
   

150.000,00 €  
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Persones jurídiques sense ànim de lucre 
 

 

NIF Entitat Projecte 
Import 
atorgat 

1 G63277784 ASEM - Ass cat persones 
amb malalties 
neuromusculars 

6a. Edició Premis Fem pinya 
2.132,53 €  

2 G64685274 Fund. Goel 20a. Edició Global Leadership Summit 2016 
Cimera de lideratge en valors 

4.265,05 €  

3 G58774415 Ass. coord col·l persones 
discapacitat l'Hospitalet 

10è. Acte commemoratiu "Tots som iguals" 
2.132,53 €  

4 G66676727 IAWP2016 Congrés igualtat i seguretat 2.772,28 €  
5 A59835454 Icària Iniciatives Socials Business with social value 2016 

Trobada d'empreses del tercer sector 
1.492,77 €  

6 G62572409 Fund. Banc de Recursos 20è. Aniversari "20 anys treballant perquè cap 
recurs quedi sense aprofitar" 

2.132,53 €  

7 G61611364 Arrels Fund. Jornada sobre fidelitat a Housing First 
Valoració del programa posat en marxa per 
l'entitat 

1.492,77 €  

8 G65505216 Fund. Itinerarium Dies del Futbol Inclusiu 
Compartir entrenaments entre clubs, 
associacions i persones amb necessitats 
especials 

2.345,78 €  

9 G08530826 Fund. St Antoni Abat Centenari de la Fund.  - Projecte Abat 100 2.772,28 €  
10 G65362717 Ass. Dr. Jum Blanc. 8è. Festival disseny i creativitat 

audiovisual Catalunya 
2.132,53 €  

11 G59685784 Ass. La Rotllana XVIII Concurs Música Badalona 2.132,53 €  
12 G58308099 Ctre Cultural Gitano la 

Mina 
26è Concurs/Festival Cante Flamenco 

2.985,54 €  

13 G64378839 Fund. Priv Grup Afectats 
Esclerosi Múltiple-GAEM  

2n Simposi científic GAEM 
2.772,28 €  

14 G65052029 Ass Hemoglobinúria 
Paroxística Nocturna 

III Congrés Nacional de l'HPN 
1.492,77 €  

15 G60605318 AACIC- Ass cardiopaties 
congènites 

22a. Gran festa del cor 
2.132,53 €  

16 G58639964 Ass Veïns Sant Bartomeu 
de la Valldan 

Commemoració del 50è aniversari annexió 
forçosa a Berga 

3.412,04 €  

17 R5800657H Moviment Professionals  
Catòlics Barcelona 

Simposi Internacional paper religions  
2.772,28 €  

18 V63712160 CEES Centre Estudis 
Econòmics i Socials 

1r. Cicle "Ciutats de futur" 
1.492,77 €  

19 G61494605 Fed Autisme Catalunya Autisme la Garriga: 40 anys d'un projecte 
consolidat 

2.132,53 €  

20 G08484750 Club Natació St Cugat 50 aniversari CN St Cugat 2.772,28 €  
21 G59620617 Ass famílies nombroses de 

Catalunya FANOC  
7è. Congrés de famílies nombroses en el marc 
del 25è aniversari entitat 

2.132,53 €  

22 B62370556 Àrea Tàctica SLU IX Premis Antàrtics de Ciència, Tecnologia i 
Medi Ambient per a científics joves 

3.412,04 €  

23 G66397837 Comissió Centenari Mare 
de Déu de Queralt 

Centenari Coronació Mare de Déu 
3.412,04 €  

24 G59145474 Fund. Priv Francesc Viñas 54 Concurs Internacional Tenor Viñas 3.412,04 €  
25 G08773517 Esplais Catalans 6es. Jornades de lleure i sexisme 2.132,53 €  
26 G08888422 Institut de Projecció 

Exterior de la Cultura 
Catalana (IPECC) 

Actes 47a Renovació de la Flama de la Llengua 
catalana i Acte de Vigília de la Diada (10 de 
setembre) al Fossar de les Moreres) 

1.050,00 €  
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NIF Entitat Projecte 
Import 
atorgat 

27 G08953564 Cercle d'Agermanament 
Occitano-Català (CAOC) 

Acte de commemoració dels deu anys de 
l'oficialitat de la llengua occitana (aranès a 
l'Aran) a Catalunya 

736,00 €  

28 G08895120 Federació Catalana 
d'Atletisme 

36a. Trobada Internacional d'Atletisme ciutat 
de Barcelona 

3.412,04 €  

29 G65297590 Ass. + Responsables Acte de presentació pública de la Xarxa 
Municipis Socialment responsables 

2.772,28 €  

30 G62836127 Fund. Institut Trastorns 
Alimentaris (FITA) 

XII Congreso Hispano Latino Americano de 
trastornos de la conducta alimentaria 

3.412,04 €  

31 G58219874  ATRA Ass.  Jornada Tècnica per a la commemoració del 
30è aniversari del Grup ATRA 

1.492,77 €  

32 G58644865 Fund. d'oncologia infantil 
Enriqueta Villavecchia 

1 es. Jornades en el marc del Dia Mundial de 
les Cures Pal·liatives: Cures Pal·liatives 
Pediàtriques : "un dret dels infants. Un deure 
de tots".  

1.492,77 €  

33 G61811568 Ass. Cultural Cobla Lluïsos 
de Taradell 

Catorze dècades amb la Cobla Lluïsos. Una 
proposta de llibre CD cronològic musical i 
històric 

2.772,28 €  

34 G60647245 Ass Cult SOS pallassos 
Peripallassos 

I Festival Circ Sabadell 
1.492,77 €  

35 G61377586 Fund. Priv Adana XIV Jornada atenció a la diversitat en la nova 
educació  

2.132,53 €  

36 G08569303 Ass Esclat Preparació Confecció i presentació calendari 
solidari Esclat 2017 pel 40è aniversari 

2.132,53 €  

37 G66241993 Ass sociocultural l'Altre 
Festival 

2a. Edició de L'Altre Festival 
Festival Internacional Arts Escèniques 
participats per persones amb trastorn mental 

2.772,28 €  

38 G61019642 Ass iniciatives solidàries 20è aniversari entitat 2.132,53 €  
39 G62484480 Stop Accidentes Dia Mundial  2.132,53 €  
 
40 

G58146937 Ass. Ceramistes de 
Catalunya 

47 Congrés Internacional Ceràmica AIC 
Activitats de dinamització i participació social i 
cultural 

4.265,05 €  

41 G58040775 Lluïsos de Gràcia  Màgicus 2016 - 7è Festival de màgia jove de 
Barcelona 

2.000,00 €  

42 G65929622 Ass. de Debat i Oratòria de 
la UB 

1r. Torneig de Debat Universitat de Barcelona 
1.492,77 €  

43 G58021031 Societat coral La Unió 
Santcugatenca 

Diada dels 25 anys: Bastoners de Sant Cugat 
2.232,85 €  

44 G66055286 Fund. Especial Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

Centenari de l'Edifici Modernista Seu de la 
Fund. Antiga Caixa Sabadell 1859 

2.132,53 €  

45 G58650961 Federació Cordibaix Ara que en fem 30 30è Aniversari Federació 
Cordibaix 

3.838,55 €  

46 G08650970 Fund. Congrés de Cultura 
Catalana 

Commemoració dels 40 anys del Congrés de 
Cultura catalana  

2.132,53 €  

47 G64162092 Amics de Ravensbrück 7è. Homenatge a les dones Catalanes 
Deportades a Ravensbrück 

2.132,53 €  

48 G08687642 Unió de Pagesos de 
Catalunya 

XII Congrés Nacional de la Unió DE Pagesos de 
Catalunya  

4.265,05 €  

49 G60591310 Ass. Joves per la Igualtat i 
la Solidaritat 

Festival de curts fets en 48 hores - Metropo 
L'His 

2.132,53 €  

50 B62370556 Ass. Salut i Família 1a. Jornada els Bancs del Temps i el Bé Comú  1.492,77 €  
51 R0800035H Obra Social Sant Joan de 

Déu 
Magic Line Sant Joan de Déu 2016 
Caminada solidària 

1.492,77 €  
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NIF Entitat Projecte 
Import 
atorgat 

52 G58452210 CAE, formació i serveis 
socioculturals (EI CAE) 

Setmana dels Jocs al Carrer 2016 
Activitat ciutadana de cohesió social 

2.710,07 €  

53 G58327438 Societat Coral Amics de la 
Unió 

II Festival Internacional de Cors Joves de 
Granollers 

3.412,04 €  

54 G58858879 Club Esportiu Escola Pia 
Sabadell 

Vuitè Torneig Topbàsquet ciutat de Sabadell 
2.132,53 €  

55 G08849549 Servei Civil Internacional 
de Catalunya 

Festa de la Sopa, d'aquí i d'allà. Sopes amb 
nom de dona 
Foment de la participació en projectes de 
voluntariat 

1.492,77 €  

56 Q5856255D Col·legi d'Enginyers 
Tècnics d'Obres Públiques 
de CAT 

III Congrés Nacional d'enginyeria municipal 
(CIM 2016) 1.492,77 €  

57 G64459373 Fund. Club Natació 
Sabadell 

Acte social i cultural del centenari del Club 
Natació Sabadell 

3.412,04 €  

58 G62100045 Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sabadell 

1a. Jornada ENJOGASSA'T 
Jocs infantils i juvenils per fomentar l'educació 
en valors 

1.492,77 €  

59 G66055286 Fund. Especial Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

19a. Festa de la primavera i festa de la tardor 
a l'Espai Natura Fund. Sabadell 1859 

2.132,53 €  

60 G66055286 Fund. Especial Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

Estiu a la Fresca a l'Espai Cultura Fund. 
Sabadell 1859 

2.132,53 €  

61 G08890659 Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat 

Congrés El Baix Llobregat a debat 
2.985,54 €  

62 G08885311 Intitut d'Estudis 
Penedesencs 

Dissenys Exposicions itinerants 150 anys i 
edició 150 anys del Ferrocarril 

2.000,00 €  

63 G58376872 Fund. CEO del Maresme Dissantes 
Projecte de diversitat funcional de persones 
amb discapacitat intel·lectual 

1.492,77 €  

64 G61685426 Federació ADF Penedès 
Garraf 

1a. Jornada Canvi Climàtic forestals i sistema 
d'extinció 

1.234,50 €  

    149.937,92 €  

 
Segon.- EXCLOURE les sol·licituds dels següents ajuntaments per presentar 
projectes no adequats a l’objecte de la convocatòria: 
 

 
NIF Ajuntament Projecte 

1 P0827300E Aj Subirats 
Memorial Democràtic Serra de Ries. 
Projecte de recuperació de la memòria històrica 

2 P0820400J Aj Sant Cugat del Vallès 
Actes esportius puntuals per promoure bons 
hàbits entre el jovent  

3 P0826500A Aj Sant Vicenç de Torelló 
Activitats de lleure i pel teixit cultural, festiu i 
associatiu de Sant Vicenç de Torelló 

 
Tercer. EXCLOURE les sol·licituds de les persones jurídiques sense ànim de lucre 
següents per un d’aquests motius: 
 

a. L’entitat no ha presentat correctament la documentació exigida en la base 6 
de la convocatòria ni en el moment de la sol·licitud ni una vegada requerida 
formalment per tal de fer les esmenes corresponents. 

 
b. El projecte presentat no s’adequa a l’objecte de la convocatòria. 
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NIF Entitat Projecte Motiu exclusió 

1 G58038167 Agrup. Sardanista l'Ideal Clavé Concert Sardanes Palau Música b 

2 G08698367 
ALCER- BCN. Ass. per a la lluita 
contra les malalties renals 

Campanya ALCER al Festival de la 
Infància 

b 

3 G63244594 Fund. Priv. Manuel Blancafort 
Recuperació, revisió i actualització 
del llegat musical de Manuel 
Blancafort  

b 

4 G65347536 
Ass. Colla Gegantera del Casc 
Antic de Barcelona  

Reforma integral des gegants 
històrics de Santa Maria del Mar 

b 

5 G58553413 ACR Les Flors de Maig 
ACR Les Flors de Maig. El cant coral 
com a medi socialitzador al barri del 
Raval 

b 

6 G08417727 Club Tennis Barcino 
I Torneig SUB15 Pepe Mascaró, In 
Memoriam 

a 

7 G65900821 
Ass. Amics de les Misses 
Polifòniques 

Activitat any 2016 de les Misses 
Polifòniques a Barcelona 

b 

8 G65158735 
Fund. per a Joves La Carena de 
Cornellà  

Projecte "Menja bé" 
Contribuir a la reconnexió de joves 
en risc d'exclusió social 

a 

9 G62599212 
Federació Catalana d'Entitats 
contra el Càncer - FECEC 

Projecte web - Adaptació 
d'usabilitat i navegació 
"Responsive" 

b 

10 G08913295 
Consell Nacional Dones 
d'Espanya 

60ª Sessió de la Comission on the 
Status of Women (CSW) 

a 

11 G66346305 Ass. Temyque 
Activitat "Tómate tu tiempo" 
Projecte de lleure en contacte amb 
la natura 

b 

12 G61493854 Fund. Ictus Malaltia vascular Dia Mundial Ictus a Barcelona a 

13 G65878415 
Ass. sociocultural 
Tevisitotefelicito 

Animació infantil usuaris 
hospitalitzats amb risc d'exclusió 
social 

a 

14 G58524927 Ass. familiars malalts Alzheimer  2a. Festa Solidaris amb l'Alzheimer a 

15 G08635641 CLUB PATI VIC 

"CATVIC" Creació 1r. Centre d'Alta 
Tecnificació  
Projecte de desenvolupament de 
competències dels esportistes 

a 

16 G66125618 

Ass. de Musicoterapia y 
Psicoterapias para el 
tratamiento integral de la 
família 

Programa de prevenció, Detecció 
Precoç i Estimulació Primerenca per 
a nens en risc (0-3) 

a 

17 G58066598 
Unió Excursionista de Sabadell 
(UES) 

La Llanera Trial. Primera marató per 
muntanya de Sabadell 

a 

18 G61456042 
Ass. per l'Estudi de les 
Tradicions Religioses 

XII Encontre Internacional CETR a 

19 G25542820 COCEMFE Catalunya 
DISCAF en Xarxa 
Jornada informativa per directius 

a 
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Quart.- DONAR PER DESISTIDES les persones jurídiques sense ànim de lucre 
següents per no presentar la documentació requerida en termini, d’acord amb la base 
8 de les bases reguladores: 
 

 
NIF Entitat Projecte 

1 G66422312 Tvfilms Assoc 
Documental l'Origen. Vida Antoni Pujadas i 
Mayans 

2 G65008245 
Ass. Cat Dèficits Immunitaris Primaris 
(ACADIP) 

Programa Social Infantil 

3 G66778085 Ass. Impact.Barcelona Impact.Barcelona Think Tank 

4 G66334236 
Ass. Grup C3: Ciència, cultura i 
coneixement 

Cambra de boira 

5 G66334236 
Ass. Grup C3: Ciència, cultura i 
coneixement 

Taller oratòria 

6 G66177221 
Club Gimnàstica Rítmica i Estètica St 
Cugat 

Campionat Catalunya Conjunts Gimnàsia 
Rítmica 

7 G61065892 Fund. FECAC XXIX Jornades Culturals 
8 G62212972 Fund. Priv. Ficat Concert de nadal 

9 G58844424 Centre recreatiu i cultural de Montgat 

Integració de persones amb discapacitat 
psíquica o funcional d'aspamoti a les 
activitats del centre recreatiu i cultural de 
Montgat  

10 G61914446 ADN Ass.n Cultural  Multidisciplinar 10è EME3 Internacional Architecture Festival 

11 G61931010 Ass. Castellers del Poble Sec 
Festival Infància Castellera - Valors, 
integració, infància i barri 

12 G63349310 
Ass. Observatori del Tercer sector i de 
la Societat Civil 

La societat Civil en temps de la transparència 
3.0. Org. de Congrés Int. i sessions 
precongressuals 

13 G08369449 Fund. Casa d'Empara 
Cicle de concerts d'advent pro restauració 
vitralls 

 
Cinquè.- ACCEPTAR la renúncia de les persones jurídiques sense ànim de lucre 
següents, de conformitat amb l’escrit de renúncia presentat per Registre General: 
 

 
NIF Entitat Projecte 

1 G25553951 
Coordinadora Síndrome de Down de 
CAT  

V Trobada de Joves Autogestors amb 
Síndrome de Down 

2 G08388324 CLUB de Fútbol Junior Centenari del Junior, F.C. 

3 G58373853 
Ass. Joventuts Musicals de Vilafranca 
del Penedès 

46è concurs de joves intèrprets de piano 
de Catalunya-2016 

 
Sisè.- RECTIFICAR l’error material de l’acord quart del dictamen d’aprovació 
d’aquesta convocatòria (AJG 266/16), d’acord amb l’informe de la directora de Serveis 
de Suport a la Coordinació General de data 8 de novembre de 2016, i assenyalar que 
l’aplicació pressupostària referent a les persones jurídiques sense ànim de lucre serà 
la G/10500/23110/48904 del pressupost de l’any 2016 enlloc de l’aplicació 
pressupostària G/10500/23100/48904, sent la consignació pressupostària la mateixa. 
 
Setè.- DISPOSAR la despesa total de 299.937,92 € (dos-cents noranta-nou mil nou-
cents trenta-set euros amb noranta-dos cèntims), que es distribuirà de la manera 
següent: la quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) destinada a les 
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subvencions pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/10500/94210/46200; i la quantitat de 149.937,92 € (cent 
quaranta-nou mil nou-cents trenta-set euros amb noranta-dos cèntims) destinada a les 
subvencions per persones jurídiques sense ànim de lucre, anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48904, ambdues pertanyents al pressupost de 
despeses de l’exercici 2016. 
 
La subvenció s’haurà d’acceptar pel beneficiari sense reserves així com les condicions 
imposades en la concessió. L’acceptació s’haurà de fer de forma expressa en el 
termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord. 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució 
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2016, i la subvenció no serà 
abonada fins que el beneficiari presenti, abans del 30 d’abril de 2017 la justificació de 
l’activitat subvencionada d’acord amb el que estableix la base 20 de les bases 
reguladores. 
 
Els documents relatius a l’acceptació la justificació de les subvencions es podran 
trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Vuitè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions 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). 
 
Novè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que afecta als interessats.” 
 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, la nostra sorpresa, perquè és una subvenció de dos-cents 
noranta-nou mil nou-cents trenta-set euros; gairebé, tres-cents mil euros, dels quals 
cent cinquanta mil adreçats a persones jurídiques i cent cinquanta mil més directament 
als ajuntaments i ja que abans parlàvem del Gabinet de Premsa i Comunicació ens 
preguntem: on està la publicitat d’aquestes subvencions d’esdeveniments d’interès 
públic o social de caràcter singular, quan dels tres-cents onze municipis de la 
demarcació, únicament disset, disset de tres-cents onze, hi han accedit a aquesta 
convocatòria? Dubtem molt que únicament disset ajuntaments de tres-cents onze 
tinguin necessitats per accedir a aquestes convocatòries o a aquestes subvencions. 
De la mateixa manera que veiem que només seixanta-quatre associacions de totes les 
associacions que hi ha a la demarcació de Barcelona, han accedit a aquestes 
subvencions. Creiem que tenim un problema amb la publicitat d’aquestes 
convocatòries.  
 
Respon el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Sí, senyor Duran, això és una 
convocatòria pública i, per tant, se segueixen tots els procediments de publicitat 
habituals en altres convocatòries. Jo, precisament, jo tenia una mica la recança del 
contrari, és a dir, nosaltres vam voler fer un esforç de transparència perquè allò que a 
vegades se’n deia, subvencions de Presidència, que es feien de forma directa, obrir-ne 
una convocatòria perquè enteníem que aquest era el sentit i la direcció cap a la qual 
hem d’anar, és a dir, anar reduint cada vegada més el tema de les subvencions 
directes i, cada vegada més, fer-ho amb convocatòries públiques. I això és el que hem 
fet. I tinc la recança aquesta que potser s’hi ha presentat masses. Per què? Perquè el 
sentit d’aquesta subvenció, últim, era que aquells grans esdeveniments en forma 
d’aniversaris, commemoracions que moltes vegades molts ajuntaments o entitats ens 
demanen a la Diputació, trobessin un camí, insisteixo, transparent i obert de vehicular-
se.  
 
S’han presentat, al nostre entendre, em sembla que són seixanta i escaig entitats i 
disset municipis, el que ha obligat, lògicament, a que la partida que hi teníem 
predestinada es partís en moltes partides petites i que, potser, no haurem acabat de 
complir l’objectiu pel qual està fet però, vaja, em sembla que promoure la 
transparència i anar passat el concepte de subvenció directa, perdoni, d’ajut directe a 
subvenció feta per concurrència pública és una bona notícia i, en tot cas, nosaltres ens 
en congratulem d’haver-ho fet així. Segurament a la propera convocatòria acabarem 
de polir aquests detalls i si vostè té alguna idea sobre com podem fer arribar aquesta 
convocatòria a més ajuntaments, encantats de sentir-la.  
 
Intervé a continuació el diputat senyor Ibáñez (C’s), qui diu: Voldríem preguntar el 
següent: Hi ha algunes entitats que han quedat fora per no haver presentat 
correctament la documentació, voldríem saber si des de Diputació amb aquestes 
entitats se’ls hi ofereix una mica de suport tècnic perquè hi ha algunes que realment 
poden ser petites i poden tenir un cert problema amb tota la paperassa, aleshores, 
voldríem saber-ho. Perquè per comparació i ha algunes subvencions que ens criden 
l’atenció, el Club Natació Sant Cugat, el Club Natació Sabadell, quan són clubs que 
reconeixem de reconeguda solvència i, en canvi, altres entitats socials petites han 
quedat fora per problemes tècnics.  
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Intervé novament el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Bé, els serveis de 
Diputació sempre estan oberts a qualsevol consulta en aquest sentit, i no només els de 
Presidència sinó els de totes les àrees. Vaja, en tot cas, no hi ha cap mena de voluntat 
de que la gent presenti la documentació malament, per tant, com no podia ser d’una 
altra manera, tots els funcionaris públics, i per això són funcionaris públics, sempre 
estan oberts a l’ajut de tot aquell ciutadà o entitat que ho demani. No sé si es refereix a 
algun cas concret i, si vol, després ho podem tractar particularment, però vaja la 
predisposició de la casa és absoluta en aquest sentit. 
  
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
així com aprovar el seu règim i la convocatòria per a la concessió dels recursos 
que s’hi inclouen.- 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 el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla. 

 
2. El Protocol general configura el Catàleg de serveis (en endavant, Catàleg) com un 

dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits de cooperació. 

 
3. El Catàleg es defineix com una relació completa i ordenada de recursos que 

periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a 
fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 

 
4. En el context del mandat 2016-19, la Diputació de Barcelona segueix apostant per 

presentar, a través del Catàleg de serveis, una oferta completa de recursos 
econòmics, tècnics i materials a l’abast dels governs locals de la demarcació, 
oferta que, per la seva particular configuració, complementa els altres dos grans 
instruments de cooperació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: les 
Meses de concertació i els Programes complementaris. 

 
5. En aquest sentit, el Catàleg de serveis ha esdevingut pels seus destinataris 

quelcom més que una mera convocatòria anual d’ajuts: és sobretot un canal de 
comunicació i d’interrelació constant entre la Diputació de Barcelona i els governs 
locals als que presta servei, un espai de treball conjunt de tots els subjectes 
implicats. D’acord amb la seva definició al Protocol general del Pla “Xarxa de 
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Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg conté una relació ordenada dels recursos 
que la Diputació de Barcelona posa periòdicament a disposició dels governs locals 
del seu àmbit territorial, essent la seva finalitat la de satisfer les demandes i 
necessitats manifestades pels ajuntaments i la resta de governs locals mitjançant 
l’atorgament de recursos econòmics, tècnics i/o materials, tot assenyalant les 
dotacions pressupostàries que hi estan associades. Es tracta, en definitiva, d’un 
instrument consolidat de la Diputació de Barcelona, històricament emmarcat en el 
Pla articulador de les funcions de cooperació i assistència local. 

 
6. El Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es configura d’acord amb les 

directrius que estableix el Pla de mandat de la Diputació de Barcelona i respon a la 
voluntat d’assegurar la transferència de recursos als ajuntaments i resta de 
governs locals de la demarcació. Així, cada recurs que es catalogui s’ha de 
vincular a un dels objectius estratègics i a una de les línies d’actuació definides en 
el Pla de mandat corporatiu. 

 
7. El Catàleg de serveis preveu el desplegament dels principis establerts en el 

Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. En la definició dels 
recursos que conformen el seu contingut i en la millora del seu procediment de 
gestió, hi participen totes les àrees corporatives. És aquesta perspectiva del 
Catàleg com a producte de l’esforç conjunt de la Corporació el que dota de 
veritable sentit al Catàleg. De fet cal recordar que el Catàleg de l’any 2017 
s’emmarca en el procés de millora contínua i de garantia de la qualitat que es va 
iniciar el 2014 i, a tal efecte, s’articula novament com una Carta de serveis 
orientada als governs locals. La seva finalitat última és garantir una cooperació 
ajustada a les necessitats dels governs locals de la demarcació de Barcelona en 
base als estàndards de qualitats exigits per la norma UNE 93200:2008. 

 
8. Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona D 9818/16, de 

data 14 d’octubre de 2016, es va aprovar la circular de criteris per a l’elaboració del 
Catàleg de serveis 2017, amb l’objectiu d’establir el procediment, els criteris i els 
terminis per a l’elaboració de l’oferta de recursos. 

 
9. El règim del Catàleg, per la seva part, regula les condicions generals i el 

procediment de sol·licitud, instrucció, concessió, execució, justificació i tancament, 
així com també les condicions específiques aplicables a cada recurs. 

 
10. Als efectes de la seva publicitat el règim del Catàleg es publicarà en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu electrònica d’aquesta Diputació i la 
resolució de la convocatòria dels ajuts econòmics es comunicarà a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 

 
11. Les novetats i característiques principals del Catàleg de serveis de l’any 2017 i el 

seu règim procuren atendre les circumstàncies següents: 
 

- El pressupost del Catàleg 2017 és de 61.316.872,28 euros. Respecte l’any 
2016, augmenta en 3.067.342,28 euros. 
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- El Catàleg 2017 conté 260 recursos (128 de tipus tècnic, 79 econòmics i 53 
materials). Respecte el 2016, l’oferta augmenta en 29 recursos amb l’objectiu 
d’incrementar el suport als serveis públics locals i impulsar la diversificació 
econòmica i el progrés social en el conjunt del territori. 

 
- Les competències pròpies que han de desenvolupar els municipis i els consells 

comarcals són el destí principal dels recursos. A fi de reequilibrar l'asimetria 
territorial, el Catàleg presta una atenció especial als municipis amb menys 
població. 
 

- L’oferta de recursos per a l’any 2017 s’orienta a la garantia de la cohesió social 
i l'atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a 
fomentar l'ocupació i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat 
ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs 
locals. 
 

- En el nou Catàleg destaquen també recursos destinats a polítiques locals de 
caràcter transversal com ara el tractament de situacions de vulnerabilitat social 
vinculades a l'habitatge i a la millora energètica dels habitatges municipals. 
 

- Cada recurs catalogat té definit, com a mínim, un compromís de qualitat vers 
els ens locals destinataris garantint el cicle de millora contínua i els estàndards 
de qualitat de les cartes de serveis. 
 

- Per a tots els recursos es publica el barem de puntuació que es considerarà en 
la valoració dels projectes que presentin els ens locals, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 

- Es reforça la tramitació electrònica dels expedients, aprofitant l’entrada en vigor 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 

- El Catàleg 2017 es presenta en un entorn web de fàcil ús, a través d’un 
cercador que permet obtenir catàlegs a mida per als diferents ens locals 
destinataris (per població, per termini de sol·licitud, per tipus de recurs, per 
àmbit, etc.). 
 

- El Portal de tramitació és l’eina per a la presentació electrònica de les 
sol·licituds i facilita informació detallada als equips locals sobre l’estat de 
tramitació dels seus expedients. L’any 2016 es van tramitar 15.000 sol·licituds 
del Catàleg de serveis de més de 350 ens locals (ajuntaments, consells 
comarcals, mancomunitats, consorcis, etc.). 
 

- El principi de simplificació administrativa que inspira el present Catàleg es 
tradueix en un sistema de justificació simplificat dels ajuts d’import igual o 
inferior a 2.000,00 euros, la justificació dels quals consisteix exclusivament en 
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una acreditació que l’ens ha destinat l’import concedit a la realització de 
l’actuació objecte d’ajut. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 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 Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen, i 
en el que es contenen els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els 
criteris de valoració; i que es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim 
del Catàleg de serveis de l’any 2017, que s’aprova en el punt següent. 
 
Segon.- APROVAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, el text íntegre del qual és el següent: 

 
“Règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” 
 
ÍNDEX 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
Article 2. El Catàleg de serveis 
Article 3. Destinataris 
Article 4. Tipus i classes de recursos 
Article 5. Procediment de concessió 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària 
Article 7. Règim jurídic 
 
Capítol 2. Tramitació electrònica 
 
Article 8. Procediment electrònic 
Article 9. Revisió i subsanació de tràmits 
Article 10. Registre electrònic 
Article 11. Encàrrec de tramitació electrònica 
 
Capítol 3. Sol·licitud 
 
Article 12. Requisits 
Article 13. Consulta i seguiment 
Article 14. Esmena a instància de l’ens 
 
Capítol 4. Instrucció 
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Article 15. Responsables  
Article 16. Revisió de sol·licituds i subsanació 
Article 17. Criteris automàtics de subsanació 
Article 18. Valoració 
Article 19. Especialitats d’instrucció d’ajuts econòmics 
Article 20. Especialitats d’instrucció de recursos tècnics i materials 
 
Capítol 5.Formalització i acceptació 
 
Article 21. Responsables 
Article 22. Formes de concessió 
Article 23. Especialitats de concessió de redacció de plans, projectes i informes que s’hagin 
de contractar externament 
Article 24. Especialitats de concessió d’ajuts econòmics 
Article 25. Especialitats de concessió de fons de prestació 
Article 26. Acceptació expressa 
 
Capítol 6. Execució 
 
Article 27. Responsables 
Article 28. Especialitats d’execució de redacció de plans, projectes i informes 
Article 29. Especialitats d’execució de recursos materials 
Article 30. Catàlegs sectorials 
 
Capítol 7. Justificació 
 
Article 31. Especialitats de justificació dels recursos econòmics  
Article 32. Recursos econòmics pluriennals  
Article 33. Consulta i seguiment 
Article 34. Pagament 
Article 35. Finalització de recursos 
 
Capítol 8. Modificacions en l’acte de concessió 
 
Article 36. Canvis de destinació 
Article 37. Ampliació de terminis  
Article 38. Renúncia de recursos 
Article 39. Caducitat de recursos tècnics i materials 
Article 40. Altres modificacions 
 
Capítol 9. Tancament 
 
Article 41. Audiència i tancament 
 
Capítol 10. Protecció de dades 
 
Article 42. Protecció de dades 
 
Capítol 11. Terminis màxims 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

83 

Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió 
dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2017 (d’ara en endavant, Catàleg) 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Article 2. El Catàleg de serveis 
 

1. El Catàleg de serveis és una relació completa i ordenada de recursos que 
periòdicament aprova la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol general, a fi 
de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. 

 
2. Per cada recurs, el Catàleg proporciona la següent informació: 

 
a. Nom, descripció i codi del recurs. 
b. Tipus i classe del recurs. 
c. Àrea de la Diputació que el promou. 
d. Programa del qual en forma part. 
e. Unitat prestadora de referència de la Diputació. 
f. Àmbit de cooperació, d’entre: a) manteniment i reposició d’inversions, b) nova 

inversió, c) prestació de serveis públics, i d) solvència financera. 
g. Termini de sol·licitud. 
h. Destinataris, d’entre els previstos a l’article 3. 
i. Criteris de valoració de sol·licituds. 
j. Condicions de concertació, si n’hi ha, les quals estableixen les particularitats i 

requisits del recurs en matèria de sol·licitud i execució. 
k. Compromisos de qualitat aplicables i mesures d’esmena. 
l. Normativa aplicable. 

 
3. Els recursos atorgats en el marc del Catàleg tenen caràcter finalista; per tant, no 

generen cap dret d’obtenció de nous recursos en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent. 

 
Article 3. Destinataris 
 

1. Són destinataris del Catàleg: 
 

a. Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de 
Barcelona. 

b. També són destinataris els ens següents: les entitats municipals descentralitzades, 
les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens 
local de la demarcació de Barcelona. 

c. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari del Catàleg, en 
virtut del conveni de col·laboració aprovat per acord de la Junta de Govern de 14 
de juliol de 2016 i subscrit per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en data 7 de setembre de 2016. 

 
2. Per assolir una distribució adequada dels recursos segons el marc legal vigent i una 

millor adaptació a les necessites locals, els recursos del Catàleg s’adrecen a alguns o 
tots dels següents trams de població: 

 
a. Fins a 1.000 habitants 
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b. De 1.001 a 5.000 habitants 
c. De 5.001 a 20.000 habitants 
d. De 20.001 a 50.000 habitants 
e. De 50.001 a 75.000 habitants 
f. Més de 75.000 habitants 

 
3. Per valorar la població, s’ha de considerar la corresponent al padró vigent en el 

moment de l’aprovació del Catàleg. 
 
4. En les sol·licituds d’ens supramunicipals, a efectes de valorar el nombre d’habitants, 

si escau, s’ha de considerar la suma de la població dels municipis destinataris del 
recurs sol·licitat dels padrons vigents en el moment de l’aprovació del Catàleg. 

 
Article 4. Tipus i classes de recursos 
 

1. Els recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, 
econòmic o material. 

 
2. Els recursos tècnics poden ser de les classes següents: 

 
a. Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió: Disseny, 

desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques de suport al treball dels 
ens. 

b. Redacció de plans, projectes i informes: Elaboració i lliurament d’un document de 
pla, projecte o estudi a sol·licitud d’un ens. 

 
3. Els recursos econòmics poden ser de les classes següents: 

 
a. Ajuts econòmics: Transferències dineràries puntuals per al finançament de serveis, 

activitats i inversions, distribuïdes per valoració de projectes i sobre la base de 
criteris d’interès públic. 

b. Fons de prestació: Transferències dineràries regulars per al finançament de 
serveis i estructures de gestió local. Aquestes transferències s’han de distribuir per 
criteris objectius i unívocs que estiguin relacionats amb l’objecte finançat, que 
s’han de justificar expressament. Poden ser de caràcter poblacional, 
socioeconòmic o de gestió. 

 
4. Els recursos materials poden ser de les classes següents: 

 
a. Provisió de béns, equips i subministraments: Posada a disposició d’un bé moble 

en favor d’un ens, de forma permanent o temporal. 
b. Realització de serveis i activitats: Gestió completa i permanent d’una funció per 

encàrrec d’un ens local. Posada a disposició de recursos per a la prestació de 
serveis i activitats adreçades a la ciutadania. 

 
Article 5. Procediment de concessió 
 

1. La concessió de recursos catalogats per a la realització d’actuacions es realitza per 
mitjà dels procediments de concurrència competitiva i de concessió directa, en funció 
de la classe de recurs. 

 
2. Per concurrència competitiva es concedeixen els ajuts econòmics, previ estudi i 

comparació de les sol·licituds presentades, i una vegada valorades i classificades de 
conformitat amb els criteris de valoració prèviament establerts. 
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3. Per concessió directa s’atorguen els recursos restants: 
 

a. Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió. 
b. Fons de prestació. 
c. Provisió de béns, equips i subministraments. 
d. Realització de serveis i activitats. 
e. Redacció de plans, projectes i informes. 

 

4. El procediment per a la concessió dels recursos inclosos en el Catàleg s’inicia sempre 
d’ofici, mitjançant l’aprovació de la convocatòria. 

 

Article 6. Quantia total i consignació pressupostària 
 

1. La quantia total màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 és de trenta-dos milions vuit-cents vint-i-quatre mil cent 
quaranta-un euros (32.824.141,00 euros), sense perjudici de les modificacions de crèdit que 
es produeixin en l’exercici, i es distribueix estimativament amb càrrec a les aplicacions del 
pressupost 2017 que es detallen a continuació. La modificació de la quantia total màxima 
s’ha d’aprovar per la Junta de Govern d’aquesta Diputació i publicar en el mateix mitjà en 
què es publiqui aquesta convocatòria, abans de la resolució. 
 

Orgànic Centre gestor 
Aplicació 

Pressupostària 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Quantia ajuts 
econòmics 

(euros) 

Quantia 
total ajuts 
econòmics 

(euros) 

Observacions 

11100 
Gab. Premsa i 
Comunicació 

G/11100/92050/46280 2016/0011045 40.000,00 40.000,00  

11200 
Dir. Relacions 
Internacionals 

G/11200/92061/46280 2016/0011054 150.000,00  

8.940,00 € 
condicionats a 
modificació de 

crèdit 

  G/11200/92061/46580  50.000,00   

  G/11200/92400/46280 2016/0011053 822.281,00   

  G/11200/92400/46580  15.750,00 1.038.031,00  

14200 
Dir. Serveis 

Tecnologies i 
Sist. Corpor. 

G/14200/49100/46280 2016/0011218 1.010.000,00   

  G/14200/49100/46281 2016/0011219 120.000,00 1.130.000,00 
Condicionats a 
modificació de 

crèdit 

30101 
Ser. Mercat de 

Treball 
G/30101/24100/46280 2016/0011012 1.975.000,00   

  G/30101/24100/46380  30.000,00   

  G/30101/24100/46580  300.000,00   

  G/30101/24100/46780  86.000,00 2.391.000,00  

30102 
Of. Tèc. 

d'Estratègies 
Desenv. Eco. 

G/30102/43900/46280 2016/0011172 506.530,00   

  G/30102/43900/46580  137.000,00   

  G/30102/43900/46780  403.705,00 1.047.235,00  

30103 
Ser. Teixit 
Productiu 

G/30103/43300/46280 2016/0011161 3.564.075,00  

150.000,00 € 
condicionats a 
modificació de 

crèdit 

  G/30103/43300/46380  122.000,00   

  G/30103/43300/46580  589.000,00   

  G/30103/43300/46780  426.000,00 4.701.075,00  

30201 
Of. Tèc. de 

Turisme 
G/30201/43201/46280 2016/0011344 260.000,00 260.000,00 

60.000 € 
condicionats a 
modificació de 

crèdit 

30300 Ger. Serveis de G/30300/43100/46280 2016/0011265 1.496.000,00   
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Orgànic Centre gestor 
Aplicació 

Pressupostària 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Quantia ajuts 
econòmics 

(euros) 

Quantia 
total ajuts 
econòmics 

(euros) 

Observacions 

Comerç 

  G/30300/43100/46380  1.000,00   

  G/30300/43100/46580  1.000,00   

  G/30300/43100/46780  4.500,00   

  G/30300/43100/46880  4.500,00   

  G/30300/43100/46980  43.000,00 1.550.000,00  

40101 
Of. Estudis i 

Recursos 
Culturals 

G/40101/33400/46280 2016/0011222 35.000,00 35.000,00  

40102 
Of. Patrimoni 

Cultural 
G/40102/33220/46280 2016/0011228 80.000,00   

  G/40102/33300/46280  382.500,00 462.500,00  

40103 
Of. Difusió 
Artística 

G/40103/33410/46280 2016/0011264 450.000,00 450.000,00  

40300 
Ger. Serveis 
d'Educació 

G/40300/32000/46280 2016/0011204 2.630.000,00 2.630.000,00  

40400 
Ger. Serveis 

d'Esports 
G/40400/34100/46280 2016/0011014 1.423.050,00   

  G/40400/34100/46281  700.000,00   

  G/40400/34100/46283  100.000,00   

  G/40400/34200/76280  300.000,00   

  G/40400/34200/76281  195.000,00 2.718.050,00  

50100 
Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i 
Mob. 

G/50100/45302/46280 2016/0011191 40.000,00 40.000,00  

50300 
Ger. Serveis 

d'Habitatge, Urb. 
i Act. 

G/50300/15100/46280 2016/0011316 200.000,00   

  G/50300/15100/76280  600.000,00 800.000,00  

50405 
Of. Tèc. de 

Prevenció Mpal. 
Incendis For 

G/50405/17200/46280 2016/0011285 151.900,00   

  G/50405/17200/46281  500.000,00 651.900,00  

50500 
Ger. Serveis de 
Medi Ambient 

G/50500/17210/46280 2016/0011254 300.000,00   

  G/50500/17210/46280 2016/0011256 100.000,00   

  G/50500/17210/76280 2016/0011269 270.000,00   

  G/50500/17210/76280 2016/0011271 150.000,00   

  G/50500/17220/46280 2016/0011261 60.000,00   

  G/50500/17220/46280 2016/0011263 140.000,00   

  G/50500/17221/46280 2016/0011257 50.000,00   

  G/50500/17221/46280 2016/0011259 200.000,00 1.270.000,00  

60301 
Of. Polítiques 

d'Igualtat i Drets 
Civils 

G/60301/23110/46280 2016/0011320 1.400.000,00 1.400.000,00  

60302 Of. Pla Jove G/60302/23110/46280 2016/0011321 1.000.000,00 1.000.000,00  

60303 
Ser. Pol Acció 
Comun. Part. 

Ciutadana 
G/60303/23110/46280 2016/0011322 1.400.000,00 1.400.000,00  

60401 
Ser. Salut 
Pública 

G/60401/31100/46280 2016/0011009 6.090.350,00   

  G/60401/31100/46380  29.000,00   

  G/60401/31100/46580  20.000,00 6.139.350,00  

60402 
Ser. Suport 

Polítiques de 
Consum 

G/60402/49300/46280 2016/0011011 1.550.000,00   

  G/60402/49300/46580  120.000,00 1.670.000,00  

 
2. La quantia prevista a aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg de 

serveis de l’any 2017 és de setze milions cinc mil dos-cents vuitanta- cinc euros 
(16.005.285,00 euros), sense perjudici de les modificacions de crèdit que es produeixin 
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en l’exercici, i es distribueix estimativament amb càrrec a les aplicacions del pressupost 
2017 que es detallen a continuació: 

 

Orgànic Descripció orgànic 
Aplicació 

Pressupostària 
Quantia prevista fons 
de prestació (euros) 

Quantia total fons de 
prestació (euros) 

30101 Ser. Mercat de Treball G/30101/24100/46280 2.600.000,00 
 

  G/30101/24100/46380 100.000,00 
 

  G/30101/24100/46580 100.000,00 
 

  G/30101/24100/46780 100.000,00 
2.900.000,00 

 

30102 
Of. Tèc. d'Estratègies 

Desenv. Eco. 
G/30102/43900/46280 193.470,00 

 

  G/30102/43900/46380 22.000,00 
 

  G/30102/43900/46580 53.000,00 
 

  G/30102/43900/46780 131.530,00 400.000,00 

30103 Ser. Teixit Productiu G/30103/43300/46580 240.000,00 
 

  G/30103/43300/46780 160.000,00 
400.000,00 

 

40101 
Of. Estudis i Recursos 

Culturals 
G/40101/33400/46280 775.000,00 775.000,00 

40300 Ger. Serveis d'Educació G/40300/32000/46283 800.000,00 800.000,00 

60101 Ser. Acció Social G/60101/23100/46280 10.211.585,00 
 

  G/60101/23100/46380 9.200,00 
 

  G/60101/23100/46580 500.000,00 
 

  G/60101/23100/46780 9.500,00 
10.730.285,00 

 

 

3. La quantia prevista a aplicar als recursos tècnics i materials del Catàleg amb càrrec als 
capítols 2, 4 i/o 7 és de dotze milions quatre-cents vuitanta-set mil quatre-cents quaranta-
sis euros amb vint-i-vuit cèntims (12.487.446,28 euros), sense perjudici de les 
modificacions de crèdit que es produeixin en l’exercici, amb càrrec a les aplicacions del 
pressupost 2017 que es detallen a continuació: 

 

Orgànic 
Descripció 
orgànic 

Aplicació 
Pressupostària 

Quantia prevista 
recursos 

tècnics/materials 
(euros) 

Quantia total 
(euros) 

Observacions 

11100 
Gab. Premsa i 
Comunicació 

G/11100/92050/22780 18.000,00  
 

  G/11100/92050/46285 25.000,00 
43.000,00 

  

13100 
Ger. Serveis 

d'Assist. Govern 
Local 

G/13100/92200/22780 67.000,00  
 

  G/13100/92200/46285 220.800,00 
287.800,00 

  

14200 
Dir. Serveis 

Tecnologies i 
Sist. Corpor. 

G/14200/49100/46285 160.000,00  
 

  G/14200/49100/46286 100.000,00  
 

  G/14200/49100/46287 414.000,00  
 

  G/14200/49100/46281 34.000,00 
708.000,00 

 

Condicionat a 
creació aplic. 

pressupostària 
G/14200/49100/

46288 

30101 
Ser. Mercat de 

Treball 
G/30101/24100/46280 200.000,00 200.000,00 

Destinat a 
Catàleg sectorial 

30103 
Ser. Teixit 
Productiu 

G/30103/43300/46280 250.000,00  
Destinat a 

Catàleg sectorial  

  G/30103/43300/46380 3.000,00  
Destinat a 
Catàlegs 
sectorials 

  G/30103/43300/46580 12.000,00  Destinat a 
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Orgànic 
Descripció 
orgànic 

Aplicació 
Pressupostària 

Quantia prevista 
recursos 

tècnics/materials 
(euros) 

Quantia total 
(euros) 

Observacions 

Catàlegs 
sectorials 

  G/30103/43300/46585 25.000,00  
 

  G/30103/43300/46680 2.000,00  
Destinat a 
Catàlegs 
sectorials 

  G/30103/43300/46780 8.000,00 
300.000,00 

 

Destinat a 
Catàlegs 
sectorials 

30201 
Of. Tèc. de 

Turisme 
G/30201/43201/46280 30.000,00   

  G/30201/43201/46285 68.000,00  
 

  G/30201/43201/76285 300.000,00 
398.000,00 

  

30301 
Ser. Comerç 

Urbà 
G/30301/43100/22780 80.000,00  

 

  G/30301/43100/46285 25.000,00 
105.000,00 

  

30302 
Of. Mercats i 
Fires Locals 

G/30302/43120/22780 15.000,00  
 

  G/30302/43120/46285 5.000,00 20.000,00 
 

40101 
Of. Estudis i 

Recursos 
Culturals 

G/40101/33400/46285 65.000,00  
 

  G/40101/33400/46286 150.000,00 
215.000,00 

  

40102 
Of. Patrimoni 

Cultural 
G/40102/33300/22780 87.225,00 87.225,00 

 

40301 
Ger. Serveis 
d'Educació 

G/40300/32000/46285 182.215,00  
 

  G/40300/32000/46286 400.000,00 
582.215,00 

  

40400 
Ger. Serveis 

d'Esports 
G/40400/34100/46285 75.700,00  

 

  G/40400/34100/46286 75.000,00  
 

  G/40400/34100/46287 170.000,00 

 

47.000€ 
condicionats a 
modific. crèdit 

  G/40400/34200/22780 447.056,28 

107.056,28€ 
condicionats a 
modific. crèdit i 
generacions de 
crèdit per la part 

cofinançada 

  G/40400/34200/46585 60.000,00 827.756,28  

50100 
Ger. Serveis 

d'Infraestr.Viàr. i 
Mob. 

G/50100/45302/22780 
 

365.000,00   

  G/50100/45302/46285 265.000,00 
630.000,00 

  

50200 
Ger. Serveis 
Equ., Inf.,U.i 

Patr.Arq. 
G/50200/15000/22780 1.100.000,00  

 

  G/50200/15000/76286 535.000,00  
 

  G/50200/33600/22780 500.000,00 
2.135.000,00 

  

50300 
Ger. Serveis 

d'Habitatge, Urb. 
i Act. 

G/50300/15100/22780 200.000,00  
 

  G/50300/15100/46285 463.070,00  
 

  G/50300/15100/46585 2.930,00 
666.000,00 
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Orgànic 
Descripció 
orgànic 

Aplicació 
Pressupostària 

Quantia prevista 
recursos 

tècnics/materials 
(euros) 

Quantia total 
(euros) 

Observacions 

50500 
Ger. Serveis de 
Medi Ambient 

G/50500/17210/46285 45.000,00  
 

  G/50500/17210/46286 300.000,00   

  G/50500/17210/46287 100.000,00   

  G/50500/17210/46288 100.000,00   

  G/50500/17210/46289 65.000,00 

 

 

  G/50500/17210/76280 80.000,00 

S’ha d’obrir una 
aplicació 

pressupostària 
amb 

subconcepte 85 

  G/50500/17220/46285 40.000,00   

  G/50500/17220/46286 30.000,00   

  G/50500/17221/46286 40.000,00 
800.000,00 

 
 

60101 Ser. Acció Social G/60101/23100/46285 319.700,00  
 

  G/60101/23100/46286 200.000,00  
 

  G/60101/23100/46287 300.000,00  
 

  G/60101/23100/46288 200.000,00  
 

  G/60101/23100/46385 2.500,00  
 

  G/60101/23100/46585 25.000,00  
 

  G/60101/23100/46785 2.800,00 
1.050.000,0

0 
 

 

60103 
Ser. Suport de 

Programes 
Socials 

G/60103/23101/22780 155.200,00  
 

  G/60103/23101/22781 2.064.000,00  
 

  G/60103/23101/46285 200.000,00  
 

  G/60103/23101/46286 113.475,00  
 

  G/60103/23101/46287 90.000,00  
 

  G/60103/23101/46288 200.000,00 
2.822.675,00 

  

60301 
Of. Polítiques 

d'Igualtat i Drets 
Civils 

G/60301/23110/46285 175.000,00 175.000,00 
 

60302 Of. Pla Jove G/60302/23110/46285 280.000,00 280.000,00 
 

60303 
Ser. Pol Acció 
Comuni Part. 

Ciutadana 
G/60303/23110/46285 154.775,00 154.775,00 

 

 
Article 7. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de serveis: 
 

a. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les disposicions 
que el desenvolupin. 

b. El Catàleg de serveis de l’any 2017, les condicions de concertació i compromisos de 
qualitat que conté així com les disposicions que el desenvolupin. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba constituït per: 

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

en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 
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c. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya. 

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

f. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
g. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
h. La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

i. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. 

j. 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. 

k. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

l. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

m. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

n. La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern de la Generalitat de Catalunya. 

o. D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de l’esmentada 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al registre 
d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració 
i arxiu únic electrònic de la  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

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

q. El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació. 

r. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

s. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
 

Capítol 2. Tramitació electrònica 
 
Article 8. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del Catàleg electrònicament. 
 
2. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electronica de la 

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

 
3. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Seu Electronica Corporativa (en endavant, Portal o PMT). 
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4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 

 
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
6. En la regulació de cada tràmit, s’estableix les persones que, a més de les funcions del 

punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. 
 
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 

poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta 
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la direcció de Serveis de Cooperació 
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre 
centralitzat de signataris admesos. 

 
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic. 
 
9. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes 

que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 9. Revisió i subsanació de tràmits 
 
1. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 

defectes esmenables, es procedirà de la següent manera: 
 

a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la 
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que 
identifiqui l’expedient afectat i el defecte subsanable, informant, a més, sobre la 
posada a disposició del requeriment de subsanació al Portal. 

b. L’ens destinatari disposa de deu dies naturals des del dia següent de la posada a 
disposició del requeriment de subsanació al Portal per accedir a l’expedient. 

c. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la 
instrucció de la sol·licitud. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a 
efectuar-la, que es comptarà a partir de l’endemà de la data de l’accés a l’expedient 
disponible al Portal. 

 
Article 10. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 

de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
3. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la tramesa 

al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la 
documentació. 

 
Article 11. Encàrrec de tramitació electrònica 
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1. Els ens destinataris poden encarregar a la Diputació de Barcelona la realització dels 
tràmits del Catàleg quan concorri algun dels supòsits següents, i no es puguin resoldre 
dins del termini de sol·licitud: 

 
a. Funcionament anòmal de les aplicacions. 
b. Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions. 
c. Manca dels certificats digitals necessaris. 
d. Altres causes, degudament motivades. 

 
2. L'acreditació de les condicions anteriors ha de presentar-se a la Diputació en el termini 

màxim de cinc dies hàbils des del venciment del termini per a la realització del tràmit, 
juntament amb la documentació establerta. La Diputació s’ha de coordinar amb l’ens 
destinatari per a concloure el tràmit. 

 
Capítol 3. Sol·licitud 
 
Article 12. Requisits 
 
1. Per a la concessió d’un recurs els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través 

del Portal, a excepció dels recursos consistents en fons de prestació, que no requereixen 
de sol·licitud. 

 
2. El termini de presentació de sol·licituds per als recursos del Catàleg s’inicia el 2 de gener 

de 2017 i finalitza en el termini establert per a cada recurs en el capítol 11 del present 
règim. 

 
3. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres d’ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds. 
 
4. La sol·licitud conté la informació següent: 

 
a. El nom de l’actuació. 
b. El recurs sol·licitat, així com també l’àrea corporativa i el programa al que s’adscriu. 
c. La classe de recurs, amb indicació de si es tracta d’un recurs econòmic, tècnic o 

material. 
d. Quan es tracti d’ajuts econòmics, l’import sol·licitat a la Diputació de Barcelona i el 

cost total previst de l’actuació. 
e. El termini màxim de sol·licitud. 
f. Identificació d’una persona com a contacte tècnic destinatari de totes les 

comunicacions electròniques que es generin amb relació a la sol·licitud i que 
esdevindrà el referent de la Diputació en primera instància. 

g. Les condicions de concertació del recurs, si n’hi ha, les quals estableixen les 
particularitats i requisits en matèria de sol·licitud i execució del recurs, i vinculen als 
ens sol·licitants a tots els efectes. 

h. Els ens destinataris poden adjuntar a la sol·licitud la documentació complementària 
que considerin adient, d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu electrònica i 
els previstos al Registre electrònic d’aquesta corporació. 

 
5. En cas d’exigir-se documentació complementària, la seva presentació és requisit 

indispensable per a l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud. 
 
6. Si les condicions de concertació preveuen un determinat grau de cofinançament de 

l’actuació per part de l’ens destinatari, l’import sol·licitat amb relació al cost total previst 
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ha de permetre aplicar la referida condició. Els supòsits següents estan exempts de 
l’obligació de cofinançament: 

 
a. Recursos que s’adrecin específicament als municipis amb població fins a 1.000 

habitants. 
b. Recursos que s’adrecin a diferents trams de població i estableixin obligació de 

cofinançament, aquesta no serà d’aplicació per als municipis de fins a 1.000 habitants 
si en són destinataris. 

c. Ajuts i assistències d’import inferior a 2.000 euros. 
 
7. La sol·licitud pot determinar la modalitat d’execució de l’actuació, que pot ser: 
 

a. A càrrec del propi destinatari, que pot recórrer a l’externalització total o parcial de 
l’execució de l’activitat objecte de l’ajut. 

b. Per delegació o encàrrec de gestió a un ens instrumental de l’ens destinatari, o que 
integri el seu sector públic. 

c. Per delegació o encàrrec de gestió en favor d’altres ens destinataris de la demarcació 
de Barcelona. 

d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució 
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens destinataris de la demarcació de 
Barcelona. 

 
8. En cas de col·laboració interadministrativa, la sol·licitud ha de reunir els següents 

requisits: 
 

a. L’ha de presentar l’ens encarregat de gestionar-la. 
b. Ha d’identificar la totalitat d’ens executors. 
c. S’ha d’acreditar la conformitat dels altres ens destinataris. 

 
9. Les sol·licituds de recursos respecte dels quals calgui recórrer a la contractació externa 

harmonitzada i/o aquells recursos tècnics o materials en què s’acrediti la singularitat del 
procediment de contractació associat, poden tenir una vigència que no superarà, en cap 
cas, la data d’expiració de la vigència del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
sense que sigui necessari que els ens tornin a presentar una nova sol·licitud amb cada 
nou Catàleg que s’aprovi. 

 
10. Els recursos de prestació continuada són aquells recursos tècnics i materials que: 
 

a. Generen una assistència que es presta de manera constant o reiterada durant un 
període pluriennal. 

b. La prestació d’aquesta assistència es formalitza mitjançant acte administratiu que 
estableix el període pluriennal de la prestació. 

c. En haver-se establert en la formalització de l’assistència un període pluriennal de 
prestació, els ens destinataris no han de realitzar noves sol·licituds d’aquell recurs en 
els anys subsegüents. 

d. S’ha de garantir l’enviament d’enquestes de satisfacció anuals als ens destinataris i 
una avaluació continuada al llarg del període de prestació. 

 
Article 13. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 

la Diputació. 
  
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
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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 
de defectes esmenables. 

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 de la sol·licitud, l’existència de 
defectes esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

 
Article 14. Esmena a instància de l’ens 
 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que es 

trobin en estat de “lliurada”. 
 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació 

d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 
Capítol 4. Instrucció 
 
Article 15. Responsables 
 
Els responsables del procediment d’instrucció són les gerències o direccions de Serveis de 
la Diputació de Barcelona sota la direcció de les coordinacions competents de les Àrees de 
Gestió constituïdes a la corporació. 
 
Article 16. Revisió de sol·licituds i subsanació 
 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

sol·licituds. 
 
2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 

defectes esmenables, es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 9, essent el termini 
de subsanació de set dies naturals. 

 
3. No s’admet la presentació, en el marc d’una subsanació, de sol·licituds alienes al 

requeriment efectuat. Les esmenes que comporten canvi de recurs han de complir amb 
les condicions del nou recurs per a ser admeses. 

 
Article 17. Criteris automàtics de subsanació 
 
Els centres gestors responsables, sense necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant, 
poden adoptar els criteris de revisió amb els efectes que tot seguit s’hi detallen: 
 

a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari. 

b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes sol·licituds 
prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens indiqui el contrari. 

c. Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte, 
preval la sol·licitud. 

d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una 
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb 
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les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que 
compleixi amb els requisits establerts. 

 
Article 18. Valoració 
 
1. Per a la valoració de les sol·licituds, els centres gestors de la Diputació han d’aplicar 

íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el Catàleg, vetllant en tot cas per 
l’objectivitat en la seva ponderació. 

 
2. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels estats 

següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió, en haver-se 
localitzat recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor valoració en 
aplicació dels criteris establerts. A aquests efectes, la sol·licitud es considera 
estimada amb l’aprovació de l’acord o resolució administrativa de concessió o amb 
l’emissió de la comunicació de concertació. 

 
b. Sol·licituds desestimades per menor valoració: aquelles que no siguin objecte d’una 

concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i haver 
obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris establerts. A aquests efectes, la 
sol·licitud es considera desestimada amb l’aprovació de l’acord o de la resolució 
administrativa de desestimació. 

 
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens 

sol·licitant: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes, o per haver desistit d’elles l’ens 
sol·licitant. A aquests efectes, la sol·licitud es considera desestimada amb l’aprovació 
l’acord o resolució administrativa de desestimació. 

 
Article 19. Especialitats d’instrucció d’ajuts econòmics 
 
1. Els centres gestors disposen, com a màxim, fins al 20 de febrer de 2017 per a requerir la 

subsanació de defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics. En conseqüència, el 
termini màxim per a subsanar defectes és el 9 de març de 2017. 

 
2. Les gerències o direccions de Serveis de la Diputació han d’elaborar i custodiar els 

informes d’instrucció, els quals contenen l’explicació de la forma objectiva com s’han 
ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció, 
així com, si escau, una proposta motivada per declarar el caràcter pluriennal i/o una 
proposta motivada de pagaments avançats. 

 
3. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt anterior, 

cada Àrea sectorial de la Diputació present en el Catàleg s’ha de reunir formalment a 
través d'un òrgan col·legiat. 

 
4. Aquest òrgan està presidit per la presidència delegada de l'Àrea o, en el cas que no 

s’hagi delegat la matèria, per la presidència de la Diputació. També són membres titulars 
els diputats delegats i/o adjunts, quan s'hagin de validar informes de la seva 
competència, la coordinació de l'Àrea, les coordinacions en matèria i/o en àmbit, quan 
s'hagin de validar informes de la seva competència, les gerències o direccions de 
Serveis els informes dels quals hagin de ser objecte de validació i la direcció de Serveis 
de Cooperació Local. 
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5. La presidència de l’òrgan pot ser substituïda tant per un membre electe com per personal 
tècnic de la mateixa Àrea d'adscripció. En cas que sigui substituïda per un membre titular 
de l’òrgan, haurà de designar un suplent d’aquest últim. 

 
6. L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari, que ha de ser designat pel seu president, i que 

pot ser un membre del propi òrgan o una persona adscrita a l’Àrea. El secretari ha de 
convocar la reunió, fer arribar els informes d’instrucció objecte de validació als membres 
de l’òrgan amb una antelació mínima de tres dies laborables respecte de la celebració de 
la reunió, i aixecar acta en què s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les 
circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les 
deliberacions, així com el acords adoptats. 

 
7. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan avaluador és el format per la 

meitat dels seus membres, entre els quals es requereix la presència del president i el 
secretari, o persones en qui deleguin. 

 
8. Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 

Barcelona de 1.000 euros o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000 euros, del 
100 per cent de l’import sol·licitat. S’excepciona de l’aportació mínima definida el recurs 
següent: Esport per prevenir el risc d'exclusió. 

 
Article 20. Especialitats d’instrucció de recursos tècnics i materials 
 
1. El termini màxim que disposen els centres gestors per a requerir la subsanació de 

defectes als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza: per a recursos amb 
termini de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2017, el 7 de març de 2017; per a recursos 
amb termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2017, el 5 de maig de 2017; per a 
recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre 2017, el 3 de novembre de 
2017; i per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de desembre de 2017, el 9 de 
febrer de 2018. 

 
2. Els centres gestors han de promoure el canvi de centre gestor d’aquelles sol·licituds que 

no siguin de la seva responsabilitat per raó de la matèria. 
 
Capítol 5. Formalització i acceptació 

 

Article 21. Responsables 

 

1. La concessió dels recursos ha de ser aprovada per l’òrgan competent. Els coordinadors 
assumeixen amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens que, 
respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans unipersonals i col·legiats 
de la corporació. 

 
2. Els responsables de tramitar els actes de concessió i/o denegació són els centres 

gestors, en el cas de recursos tècnics, recursos materials i fons de prestació, i la direcció 
de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts econòmics. 

 
Art 22. Formes de concessió 
 
1. La concessió dels recursos catalogats per a la realització d’actuacions ha d’adoptar la 

forma de resolució o acord administratiu, amb les excepcions previstes en el punt 
següent. 
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2. Els recursos que s’enumeren a continuació poden concedir-se per comunicació de 
concertació, sempre que concorrin circumstàncies que aconsellin la seva prestació amb 
caràcter urgent: 

 
a. Redacció de plans, projectes i informes amb mitjans propis. 
b. Provisió de béns, equips i subministraments no inventariables. 
c. Realització de serveis i activitats amb mitjans propis. 

 
3. La resolució o acord administratiu de concessió ha de complir amb els requisits 

següents: 
 

a. El termini màxim de concessió és: 
 

- Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2017 i 31 de 
març de 2017: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què 
finalitzi el termini de sol·licitud. 

- Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 2017 i 
31 de desembre de 2017: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en 
què es presenti la sol·licitud. 

 
b. Quan es tracti de la concessió de recursos respecte dels quals calgui recórrer a la 

contractació externa harmonitzada, el termini de resolució es perllonga fins a tres 
mesos des de l’endemà de la data de recepció de l’objecte del contracte per la 
Diputació. 

c. S’assigna codi XGL a totes les actuacions, als efectes de garantir-ne el seguiment. 
d. A criteri del centre gestor, la col·laboració es pot formalitzar a través de convenis, que 

han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei 40/2015. 
e. En l’acte de concessió s’han d’establir les activitats necessàries que ha de realitzar 

l’ens destinatari per a poder rebre el recurs. 
f. Els ens destinataris seran notificats de manera individualitzada en el termini màxim de 

deu dies. 
g. El recurs s’entén acceptat per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament 

la renúncia en el termini d’un mes, sense perjudici que la resolució indiqui un altre 
termini, comptat a partir de la data de la notificació. En el cas de convenis, s’entén 
acceptat amb la seva signatura. 

 
4. La comunicació de concertació ha de complir amb els requisits següents: 
 

a. La comunicació de concertació es subscriu per la presidència delegada de l’àrea 
responsable del recurs, o per la presidència de la Diputació, en cas que no s’hagi 
delegat la matèria, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la 
sol·licitud, i s’adreça a establir els termes de realització de l’actuació, la qual es 
considerarà acceptada implícitament per l’ens destinatari. 

b. En la comunicació de concertació, si escau, s’han d’establir les activitats necessàries 
que ha de realitzar l’ens destinatari per a poder rebre el recurs. 

c. Cada trimestre natural, els centres gestors han de promoure una resolució per 
acreditar les actuacions realitzades, havent de promoure la última no més tard del 31 
de març de 2018. En els recursos en què sigui un requisit per a la seva finalització, es 
considera que l’actuació s’ha realitzat quan l’ens destinatari acrediti la seva recepció o 
aquesta esdevingui tàcita. 

d. S’assigna codi XGL a totes les actuacions, als efectes de garantir-ne el seguiment. 
 
5. La desestimació de sol·licituds s’ha de motivar i s’ha d’adoptar en tots els casos per 

resolució administrativa dins del termini que s’indica a continuació. 
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- Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2017 i 31 de 
març de 2017: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el 
termini de sol·licitud. 

- Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 2017 i 31 
de desembre de 2017: tres mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què 
es presenti la sol·licitud. 

 
6. Transcorregut el termini de concessió sense que el recurs s’hagi concedit, la sol·licitud 

s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu. La desestimació de sol·licituds per 
silenci administratiu no eximeix de l’obligació de resoldre aquesta desestimació 
expressament. 

 
Article 23. Especialitats de concessió de redacció de plans, projectes i informes que 
s’hagin de contractar externament 
 
1. L’acte de concessió ha de regular les condicions d’execució i, en concret, el termini i 

forma de lliurament i recepció dels treballs i, si escau, el règim de cofinançament, el qual 
pot vincular-se bé a l’adjudicació del contracte, bé al lliurament del treball. 

 
2. Si les condicions de concertació del recurs estableixen un règim de cofinançament, 

prèviament a la concessió del recurs, l’ens destinatari ha d’acreditar davant de la 
Diputació disponibilitat pressupostària per finançar la seva part del cost del projecte, 
mitjançant el model normalitzat. 

 
3. Amb caràcter general, si la concessió es correspon íntegrament amb la sol·licitud, en allò 

relatiu a l’abast i a les condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, 
aquesta pot procedir a l’adopció immediata dels actes per executar l’actuació, entenent 
l’acceptació implícita del destinatari. 

 
4. En cas contrari, s’ha de fer constar en l’acte de concessió que l’ajut s’entén acceptat pels 

destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció de la 
notificació, aquests no manifesten expressament la seva renúncia, sense perjudici que, 
en cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la signatura. 

 
5. L’acte de concessió pot modificar l’esmentat termini d’acceptació, així com establir 

l’obligatorietat de l’acceptació expressa. 
 
Article 24. Especialitats de concessió d’ajuts econòmics 
 
1. L’acte de concessió és promogut per la direcció de Serveis de Cooperació Local i s’ha 

d’aprovar en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de 
sol·licitud. 

 
2. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 

notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. 
La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
3. La concessió també s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 

com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
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4. L’ajut s’entén acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la 
data de publicació, aquests no manifesten expressament la renúncia, sense perjudici 
que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva signatura. 

 
Article 25. Especialitats de concessió de fons de prestació 
 
1. L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la 

seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent. Aquesta 
concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 

 
2. L’acte s’ha de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de deu dies des de 

l’aprovació. 
 
3. La Diputació ha de comunicar la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
4. L’ajut s’entén acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la 

data de notificació, aquests no manifesten expressament la renúncia, llevat que l’acte de 
concessió estableixi l’acceptació expressa. 

 
5. L’acte de concessió regularà, si escau, el règim específic dels pagaments avançats. 
 
Art. 26. Acceptació expressa 
 
1. L’acceptació expressa s’ha de realitzar quan així ho estableixi la resolució o acord 

administratiu de concessió del recurs. 
 
2. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i 

presentació d’acceptacions de recursos concedits. 
 
3. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions 

presentades: 
 

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 
de defectes esmenables. 

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 de defectes 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables. 

 
Capítol 6. Execució 
 
Article 27. Responsables 
 
1. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions són els centres gestors 

de la Diputació. A tal efecte, poden establir aquells mecanismes de seguiment i control 
de les actuacions que considerin adients, així com sol·licitar a l’ens destinatari els 
documents originals per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, a 
més de requerir-li l’elaboració i el lliurament d’aquella documentació que es consideri 
necessària. 
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2. L’ens destinatari ha de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o incidència 
que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada o de les condicions de 
concertació. 

 
3. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de la 

Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, 
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
Article 28. Especialitats d’execució de redacció de plans, projectes i informes 
 
1. La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució del recurs objecte de 

suport. 
 
2. La realització de les actuacions s’ha de dur a terme, preferentment, amb mitjans propis 

de la Diputació, sense perjudici que, per raó d’especialitat o d’urgència, també es pugui 
dur a terme mitjançant la contractació externa. 

 
3. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació ha de dur a terme la tramitació i 

gestió dels contractes que siguin necessaris per a garantir l’efectivitat del recurs 
concedit, conforme a les disposicions establertes al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i a 
la normativa concordant que resulti aplicable. 

 
4. Els treballs que s’hagin de contractar externament s’han de lliurar als destinataris en els 

termes de l’acte de concessió. 
 
5. A partir del lliurament definitiu, la Diputació no atendrà cap esmena referida als treballs. 
 
6. Els destinataris han de tramitar electrònicament la recepció del recurs, llevat que aquest 

tràmit es faci de forma presencial. A aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model 
normalitzat. 

 
7. El termini de recepció s’ha d’establir en l’acte de concessió i no pot superar un mes a 

comptar des de la data de lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver 
presentat la recepció, el recurs s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
Article 29. Especialitats d’execució de recursos materials 
 
1. La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució del recurs objecte de 

suport. 
 
2. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació ha de dur a terme la tramitació i 

gestió dels contractes que siguin necessaris per a garantir l’efectivitat del recurs 
concedit, conforme a les disposicions establertes al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i a 
la normativa concordant que resulti aplicable. 

 
3. Els destinataris, si escau, han de tramitar electrònicament la recepció del recurs, llevat 

que aquest tràmit es faci de forma presencial. A aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit 
el model normalitzat. 

 
4. El termini de recepció, si escau, s’ha d’establir en l’acte de concessió i no pot superar un 

mes a comptar des de la data de lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver 
presentat la recepció, el recurs s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 
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Article 30. Catàlegs sectorials 
 
1. Els recursos materials es poden concretar en catàlegs sectorials, els quals: 
 

a. Recullen una relació d’activitats que els centres gestors posen a disposició dels ens 
locals destinataris. 

b. Estableixen les condicions de prestació de les activitats incloses. 
c. Poden tenir un caràcter mixt en implicar la concessió d’un ajut econòmic, adreçat a 

procurar un suport al finançament de l’activitat, sent el recurs material esmentat el 
preeminent a efectes de determinar el procediment a seguir per a la seva concessió. 

 
2. La relació d’activitats catalogades i les seves condicions de prestació s’han de publicar a 

l’espai web del centre gestor responsable. 
 
3. Correspon als centres gestors regular i aprovar les condicions de participació d’aquelles 

entitats que estiguin interessades a formar part de l’oferta vehiculada mitjançant catàlegs 
sectorials. 

 
4. Quan en el marc d’un catàleg sectorial es concedeixi un ajut econòmic, l’acte de 

concessió s’ha de fer per resolució administrativa, que ha d’aprovar, simultàniament, el 
recurs material i l’econòmic que hi està vinculat, i establir, si escau, el règim de 
cofinançament de l’activitat. 

 
5. El termini d’execució de les actuacions s’ha de concretar en l’acte de concessió. Els 

responsables del seguiment de l’execució dels ajuts són els centres gestors. 
 
6. Quan la concessió impliqui també un ajut econòmic, els destinataris han de justificar la 

realització de les activitats, com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la 
seva finalització. En cas que la data de finalització sigui anterior a la notificació de la 
concessió de l’ajut, el període de justificació és de dos mesos a comptar des de la 
recepció de la notificació. A criteri del centre gestor, es pot fixar un termini de justificació 
general, que no pot ser superior al 31 de març de 2018. 

 
Capítol 7. Justificació 
 
Article 31. Especialitats de justificació dels recursos econòmics 
 
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés entre l’1 

de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, a excepció de les que es declarin 
pluriennals. 

 
2. El termini de justificació dels recursos consistents en ajuts econòmics finalitza el 31 de 

març de 2018. 
 
3. El termini de justificació dels recursos consistents en fons de prestació finalitza el 30 

d’abril de 2018. 
 
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les 

funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
5. Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del 

pressupost de despeses dels ens destinataris. Les condicions de concertació del recurs 
poden preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé admetre com a 
elegible la despesa d’altres capítols. 
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6. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquests 
efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat 
d’execució. 

 
7. La justificació dels ajuts d’import igual o inferior a 2.000,00 euros, consisteix, d’acord 

amb el model normalitzat, en una acreditació de les despeses realitzades pel seu 
muntant global, agrupades per tipologies de despesa. 

 
8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
9. Per als ajuts econòmics, el model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que 

es produeixin respecte de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui 
experimenti una desviació a la baixa, superior al 50 per cent respecte del cost informat 
en la sol·licitud, el centre gestor pot proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la 
revocació de l’ajut, que pot ser per la totalitat o parcial. 

 
10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les 
declarades pluriennals. 

 
11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació 
ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre coneixement. 

 
12. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi 

concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar 
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser 
superior a l’aprovat. 

 
13. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 

altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat 
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà 
el reintegrament de l'import que correspongui. 

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

imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació dels recurs, 
hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció. 

 
15. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit sigui 

inferior a 5.000 euros, amb caràcter general, s’ha de presentar una única justificació de 
despeses per la totalitat de l’ajut. 

 
16. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació de 

Barcelona i d’altres administracions, llevat que les condicions de concertació del recurs 
hagin previst el contrari. 

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

executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda 
condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens instrumental de l’ens destinatari o 
que integri el seu sector públic. 
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18. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les actuacions 
aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris d’acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de 
la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
19. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, amb 

caràcter general, com s’indica a continuació: 
 

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

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor. 
c. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari. 

 
20. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la majoria 

de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
 
21. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspon, en 

tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
 
Article 32. Recursos econòmics pluriennals 
 
1. Quan es tracti de recursos econòmics, amb caràcter excepcional i per causes 

degudament acreditades, la Diputació pot aprovar ajuts que comporten declaració de 
pluriennalitat de despesa a càrrec dels exercicis 2017 i 2018. 

 
2. El període d’execució màxim d’aquestes actuacions comprendrà de l’1 de gener de 2017 

fins el 31 de desembre de 2018. 
 
3. L’acte en què es formalitzi el recurs econòmic ha d’establir la part de l’actuació que s’ha 

d’executar el primer any i el sistema de pagament. En el primer any s’ha de consignar 
com a mínim el 50 per cent de l’import total de l’ajut. 

4. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions pluriennals: 
 

a. Termini de justificació parcial: L’ens destinatari ha de justificar les despeses de les 
actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de març de 2018. 

b. Termini de justificació final: L’ens destinatari ha de justificar les despeses de les 
actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de 2019. 

 
5. L’ens destinatari ha de realitzar, com a mínim, una justificació parcial de les despeses del 

primer any, corresponent al 50 per cent de l’import consignat per aquest any. La manca o 
insuficiència d’aquesta justificació parcial pot comportar la revocació de l’ajut, que pot ser 
per la totalitat o parcial, prèvia audiència de l’ens destinatari, procedint, si escau, a 
efectuar el reintegrament dels imports abonats. 

 
6. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’han 

d’incorporar en el pressupost del segon any, d’acord amb l’establert en el paràgraf 
anterior, i poden ser justificats per l’ens destinatari dins del termini de justificació final. 

 
Article 33. Consulta i seguiment 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions presentades: 
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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 l’existència o no 
de defectes esmenables. 

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 de defectes 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables. 

 
Article 34. Pagament 
 
1. Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 

l’actuació, llevat del disposat en l’article 25.5 per als recursos consistents en fons de 
prestació. 

 
2. Es poden efectuar pagaments immediats quan, a la justificació, s’acrediti la concurrència 

de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència. Aquests pagaments s’han de fer efectius 
en els tres dies hàbils immediats comptadors des de què hagin completat la tramitació o 
se n’hagi declarat la urgència. 

 
3. Excepcionalment, per als ajuts econòmics, es poden efectuar pagaments avançats quan 

a la sol·licitud s’acreditin degudament les circumstàncies que concorren i/o el centre 
gestor apreciï d’ofici la conveniència. Tots els pagaments avançats han de ser 
degudament informats pel centre gestor i s’han de motivar en l’acte de concessió. 
L’import del pagament avançat serà com a màxim del 50 per cent de l’import total 
concedit. Aquests pagaments es faran efectius un cop es produeixi l’acceptació dels 
ajuts per part dels destinataris. 

 
Art. 35 Finalització de recursos 
 
1. Per a recursos econòmics, l’actuació es considera finalitzada quan es realitzi el darrer 

pagament, s’efectuï la compensació de deutes o s’aprovi la revocació o la renúncia. 
 
2. Per a recursos tècnics i materials que es concedeixin per resolució administrativa 

d’aprovació, quan es realitzi l’objecte de l’actuació o s’aprovi la revocació o la renúncia i, 
si s’exigeix la recepció, quan aquesta recepció s’efectuï. Per a recursos tècnics i 
materials que es concedeixin per comunicació de concertació, quan s’aprovi la resolució 
administrativa d’acreditació. 

 
Capítol 8. Modificacions en l’acte de concessió 
 
Article 36. Canvis de destinació 
 
1. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud de canvi de la destinació 

dels recursos concedits, la qual ha d’estar degudament motivada. 
 
2. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els signataris per delegació d’aquests, poden 
signar sol·licituds. 

 
3. Pel que fa a recursos econòmics, el termini de presentació de sol·licituds de canvi de 

destinació finalitza: 
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a. El 30 de novembre de 2017, per als ajuts amb termini d’execució fins al 31 de 
desembre de 2017. 

b. Per als ajuts prorrogats, un mes abans de finalitzar el termini d’execució. 
 

4. La concessió resta condicionada a què la nova actuació es pugui emmarcar dins d’algun 
dels programes que gestiona el mateix centre gestor, a què pertanyi a la mateixa classe 
de recurs i a l’aplicació dels criteris de valoració del recurs de la nova sol·licitud. En els 
recursos tècnics i materials també resta condicionada a la valoració de la idoneïtat que 
faci el centre gestor, amb relació a l’execució de l’actuació i als efectes econòmics que 
se’n puguin derivar. 

 
5. És requisit imprescindible que els centres gestors informin favorablement la sol·licitud. 
 
6. El termini de resolució no pot superar els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud. 

Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada per silenci 
administratiu. La desestimació per silenci administratiu no eximeix de l’obligació de 
desestimar expressament la sol·licitud. 

 
Article 37. Ampliació de terminis  
 
1. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la sol·licitud d’ampliació dels terminis 

d’execució i/o justificació, la qual ha d’estar degudament motivada. L’ampliació no pot 
excedir de la meitat del termini inicial previst, en els termes de l’article 32 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

 
2. Aquestes modificacions tenen caràcter excepcional. Els usuaris que ocupen el càrrec 

d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d’altres d’ens, i de 
secretari, així com els signataris per delegació d’aquests, poden signar sol·licituds. 

 
3. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis de recursos econòmics 

d’execució anual finalitza el 30 de novembre de 2017. El termini de presentació de 
sol·licituds d’ampliació de terminis de recursos econòmics d’execució pluriennal finalitza 
el 30 de novembre de 2018.  

 
4. Pel que fa a les ampliacions de terminis d’actuacions pluriennals aprovades en el marc 

del Catàleg de l’any 2016, el termini de sol·licitud finalitza el 30 de novembre de 2017. 
 
5. És requisit imprescindible que els centres gestors informin favorablement la sol·licitud. 
 
6. La Diputació de Barcelona pot aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que 

transcorrin els terminis d’execució i/o de justificació inicials, previ informe favorable del 
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació. 

 
7. El termini de resolució no pot superar els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud. 

Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada per silenci 
administratiu. La desestimació per silenci administratiu no eximeix de l‘obligació de 
desestimar expressament la sol·licitud. 

 
Article 38. Renúncia de recursos 
 
1. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la renúncia al recurs, que pot ser per la 

totalitat o parcial. 
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2. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 
el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els signataris per delegació d’aquests, poden 
signar sol·licituds. 

 
3. És requisit imprescindible que els centres gestors informin favorablement la sol·licitud. 
 
4. Amb relació a la renúncia de recursos econòmics: 
 

a. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, renunciarà a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació procedeixi a l’acceptació de la renúncia, previ informe favorable del centre 
gestor. 

b. En els cas de renúncia d’ajuts econòmics, els centres gestors poden aplicar, durant 
l’any 2017, les quantitats alliberades com a conseqüència de renúncies a finançar 
sol·licituds desestimades per menor puntuació i falta de recursos, d’acord amb la 
valoració obtinguda. 

c. En el cas de fons de prestació, l’aplicació de les quantitats alliberades per renúncia 
s’establirà en l’acte de concessió. 

d. Amb relació a les renúncies per import igual o inferior a 500 euros, s’ha de procedir a 
dictar una resolució de caràcter intern que doni per finalitzada la tramitació, sense que 
sigui necessària la seva notificació. 

 
Article 39. Caducitat de recursos tècnics i materials 
 
En el supòsit en què es produeixi la paralització d’un expedient per causa imputable a l’ens 
destinatari, la Diputació l’ha d’advertir que, transcorreguts dos mesos, es produirà la seva 
caducitat. Finalitzat aquest termini sense que l’ens destinatari requerit realitzi les activitats 
necessàries per reprendre la tramitació, s’ha d’acordar l’arxiu de les actuacions i la 
notificació a l’ens destinatari. 

 
Article 40. Altres modificacions 
 
1. La Diputació pot modificar l’acte de concessió en qualsevol moment, d’ofici o a instància 

dels interessats, per tal de rectificar errors materials de fet o aritmètics, així com també, 
per assegurar la viabilitat administrativa i financera de l’actuació. 

 
2. La Diputació pot acceptar subrogacions d’altres ens destinataris sempre i quan estiguin 

degudament justificades, sempre i quan es compleixin les condicions del recurs concedit. 
 
Capítol 9. Tancament 
 
Article 41. Audiència i tancament 
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, 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 
publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació 
pendent. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats. 
 
3. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la 

seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el 
termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris 

en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 

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

 

Capítol 10. Protecció de dades 
 
Article 42. Protecció de dades 
 
1. Els ens destinataris han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 

sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, 
LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 sobre creació i 
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables dels fitxers” 
de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 

 
2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del 

tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades 
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de 
l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista respectant les obligacions fixades a l’article 12 de la LOPD. 

 
3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el 

subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subcontractista i els tractaments subcontractats. 

 
4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) 

i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del 
tractament i que disposa de l’autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els 
termes previstos a l’article 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació. 

 
5. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 

següents: 
 

a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 
per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a 
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 

b. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels 
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, 
i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les 
previsions establertes a l’article 10 de la LOPD. 

c. Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la 
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en 
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execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre 
l’empresa o empreses subcontractades. 

d. No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no 
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament 
de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 

 
6. Respecte dels recursos econòmics atorgats en el marc del Catàleg, els ens destinataris 

facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes 
previstos en aquest règim i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a 
la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

 
7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 

originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

 
8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 

dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer 

“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol 
altra oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/web/registre/). 

 
Capítol 11. Terminis màxims 
 

Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Accions de promoció comercial en 
cooperació entre diversos ens locals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Accions innovadores per a la creació i 
millora de productes turístics 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Acompanyament en els models de 
gestió de la qualitat ISO 9001, EFQM 

i UNE 66182 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Activitats culturals de les festes 
majors 

Fons de prestació -  

Activitats culturals dels ens 
supramunicipals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Activitats de la Xarxa d'Arxius 
Municipals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Activitats de la Xarxa de Museus 
Locals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Activitats de sensibilització i educació 
ambiental 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Activitats esportives locals Ajuts econòmics 07/02/2017 

Activitats i projectes d'educació 
ambiental en sistemes aquàtics 

continentals 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Actuacions de prevenció i detecció de 
les drogodependències 

Realització de 
serveis i activitats 

07/02/2017 

http://www.diba.cat/web/registre/
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Actuacions de senyalització turística 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

31/03/2017 

Actuacions de suport a l'adquisició de 
les competències clau 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Adequació acústica de locals Ajuts econòmics 07/02/2017 

Adequació i activació d'espais buits 
per a usos temporals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Adquisició de sonòmetres Ajuts econòmics 07/02/2017 

Agències de desenvolupament 
econòmic local 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Allotjament d'urgència i d'inclusió 
social 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Animals de companyia (gossos i gats) Ajuts econòmics 07/02/2017 

Aprofitament turístic dels 
esdeveniments esportius 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Arranjament d'habitatges 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2017 

Assessorament en administració de 
personal 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Assessorament i acompanyament en 
l'impuls de la responsabilitat social 

corporativa (RSC) 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Assessorament jurídic en la gestió de 
recursos humans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Assessorament jurídic en via 
administrativa i representació i 
defensa en processos judicials 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Assessorament per a la 
implementació dels plans directors de 

cooperació al desenvolupament 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Assessoraments d'activitats 
esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Assessoraments d'equipaments 
esportius 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Assistència als tribunals i òrgans de 
selecció 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Assistència tècnica en gestió de 
personal i serveis municipals en petits 

municipis 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Assistència tècnica integral en 
formació 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Auditoria de protecció de dades de 
caràcter personal 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica 

Realització de 
serveis i activitats 

07/02/2017 

Avaluació de la qualitat de les aigües 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Avaluació del soroll 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Avaluacions de plans d'igualtat 
Realització de 

serveis i activitats 
07/02/2017 

Banc de recursos per a la participació 
ciutadana 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Bancs ecodissenyats de plàstic 
reciclat 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
31/03/2017 

Biblioteques de la Xarxa. Digitalització 
i difusió dels fons locals i patrimonials 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Biblioteques de la Xarxa. Projecte de 
mobiliari de biblioteques noves o en 

trasllat 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Camins municipals 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Campanyes d'inspecció de consum 
de caràcter informatiu en establiments 

comercials 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Cartes de serveis 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Cens d'activitats 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Centres locals de serveis a les 
empreses (CLSE) 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Cessió de bicicletes elèctriques 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

31/03/2017 

Cessió de trofeus i medalles 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

31/12/2017 

Cicle de passejades per a la gent 
gran “A cent cap als 100” 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Comerç, fires i mercats de venda no 
sedentària en municipis de menys de 

20.000 habitants 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Comerç: actuacions de dinamització 
comercial en municipis de més de 

20.000 habitants 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Comerç: dinamització i promoció del 
teixit comercial en l'àmbit comarcal 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Comunicació en situacions 
excepcionals 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Consultoria en el desenvolupament 
de projectes formatius 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Consultoria per a la gestió estratègica 
en els ens locals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Control d'establiments de tatuatge i 
pírcing 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Control sanitari de l'aigua de consum 
humà 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Control sanitari de piscines d'ús públic 
Realització de 

serveis i activitats 
30/09/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Cooperació europea Ajuts econòmics 07/02/2017 

Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 

5.000 habitants 
Fons de prestació  - 

Desenvolupament de projectes 
d'educació i sensibilització ambiental 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Detecció d'habitatges desocupats 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Diagnosi de camins esportius 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Diagnosi de l'organització dels serveis 
socials bàsics 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Diagnosi i suport estratègic en l'àmbit 
TIC 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Diagnosis i estratègies d'actuació 
urbanística (DIES) 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Diagnosis, avaluacions i projectes 
locals de joventut 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Disseny de plans locals de joventut 
Realització de 

serveis i activitats 
07/02/2017 

Dret a l'alimentació 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Educació per al Desenvolupament 
(EpD) 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Educaentorn: identificació, ordenació i 
gestió de l'oferta educativa local 

Desenvolupament i 
manteniment de 

sistemes 
d'informació i gestió 

31/03/2017 

Eines de gestió del copagament del 
servei d'atenció domiciliària 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
31/12/2017 

Eines de gestió per a la regulació i 
millora de la qualitat del servei 

d'atenció domiciliària 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Eines per a l'abordatge integral de les 
violències masclistes 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Elaboració de la nòmina municipal en 
entorn web 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Elaboració de mapes de soroll, mapes 
de capacitat acústica i plans d'acció 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Elaboració de plans locals de salut Ajuts econòmics 07/02/2017 

Elaboració o actualització de la 
cartografia topogràfica urbana digital 

3D E = 1:1.000 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Electrificació de flotes municipals: 
motocicletes 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Electrificació de flotes municipals: 
turismes i furgonetes 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Els serveis locals d'ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc 

Fons de prestació  - 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Els serveis socials, més a prop 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2017 

Enquestes d'esdeveniments esportius 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Espai de coordinació d'estratègies 
formatives 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Espais de debat educatiu 
Realització de 

serveis i activitats 
31/03/2017 

Espais de millora contínua dels plans 
locals d'inclusió social 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Esport per prevenir el risc d'exclusió Ajuts econòmics 07/02/2017 

Estabilització de talussos i estructures 
de contenció 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Estructures bàsiques dels serveis 
locals d'ocupació municipals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Estructures bàsiques supramunicipals 
per als serveis locals d'ocupació 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Estudis arquitectònics d'instal·lacions 
esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis d'actuacions d'habitatge i 
rehabilitació 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Estudis de comerç, mercats i fires 
locals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Estudis de la qualitat de l'aire 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Estudis de manteniment 
d'instal·lacions esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis de patrocini d'esdeveniments i 
activitats esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis de regeneració urbana 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Estudis de seguretat d'esdeveniments 
i activitats esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis de viabilitat d'instal·lacions 
esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis d'eficiència energètica 
d'instal·lacions esportives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Estudis d'equipaments i espai públic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Estudis en matèria d'activitats i 
establiments 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Estudis i assessorament per a 
l'adequació d'espais buits per a usos 

temporals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Estudis i plans d'accessibilitat 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Estudis i plans de mobilitat urbana 
sostenible 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: "Controles?" 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
07/02/2017 

Exposició: "Escoles d'altres mons" 
Realització de 

serveis i activitats 
31/03/2017 

Fanals fotovoltaics autònoms 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

31/03/2017 

Festivals artístics Ajuts econòmics 07/02/2017 

Finançament de l'àmbit de benestar 
social 

Fons de prestació -  

Finançament del servei d'inspecció i 
verificació d'activitats 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Finançament en l'àmbit de dones i 
LGTBI 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Finançament en l'àmbit de joventut Ajuts econòmics 07/02/2017 

Finançament en l'àmbit de la 
convivència, diversitat i participació 

ciutadana 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Fires locals: accions de foment per a 
municipis de més de 20.000 habitants 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Fires locals: servei de préstec de 
carpes 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
30/09/2017 

Foment del lloguer assequible i de la 
gestió d'habitatges municipals o 

cedits 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Funcionament de centres i serveis 
municipals de formació de persones 

adultes 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Funcionament d'escoles bressol 
municipals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Funcionament d'escoles i serveis 
municipals de música i arts 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Gestió de la dinamització en un centre 
comercial urbà i en un mercat 

municipal 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Gestió de la informació geogràfica 
local 

Desenvolupament i 
manteniment de 

sistemes 
d'informació i gestió 

30/09/2017 

Gestió dels cementiris municipals 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Gestió dels serveis del cicle de l'aigua 
i l'enllumenat públic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Gestió i funcionament de centres i 
serveis educatius municipals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Gestió i planificació estratègica 
territorial 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Gestió per processos en els serveis 
socials bàsics 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

GIA - Aplicació informàtica per a la 
gestió de les activitats 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Grups de suport emocional i d'ajuda 
mútua (GSAM) 

Realització de 
serveis i activitats 

07/02/2017 

Identificació d'orientacions 
estratègiques de cooperació al 

desenvolupament 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Implantació de mesures de gestió 
sostenible ambiental i econòmica 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Implantació i renovació de serveis 
urbans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Impuls de l'economia social i solidària Ajuts econòmics 07/02/2017 

Indicadors bàsics del mercat de 
treball 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Informació estadística territorial 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Informe dels espais lliures per a 
processos de planificació urbanística i 

sectorial 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Informes estadístics municipals 
d'habitatge 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Informes estratègics de 
desenvolupament econòmic local 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Informes jurídics en matèria de 
recursos humans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Informes per a la projecció 
internacional del territori 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Iniciatives per a la projecció 
internacional del territori 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Iniciatives territorials innovadores per 
al desenvolupament econòmic 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Instrucció d'expedients disciplinaris i 
expedients d'informació reservada 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Instruments de planificació, gestió i 
desenvolupament de recursos 

humans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Integració de tecnologies de gestió 
urbana a la plataforma SENTILO de la 

Diputació de Barcelona 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals 

Fons de prestació -  

Intervenció en els fons i les 
col·leccions d'imatges locals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Intervenció en habitatges desocupats 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Jornades d'esport adaptat 
Realització de 

serveis i activitats 
07/02/2017 

Manteniment de ponts municipals 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Mapes de patrimoni cultural 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Mercats de venda no sedentària: 
accions de foment per a municipis de 

més de 20.000 habitants 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Mercats de venda no sedentària: 
modernització de les estructures 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Mercats municipals: accions de 
foment 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Mesures dels camps electromagnètics 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Mesures locals contra el canvi 
climàtic: adaptació i mitigació 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Metodologia fem tec! 
Realització de 

serveis i activitats 
30/09/2017 

Millora de camins i vials municipals 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Millora de la competitivitat d'empreses 
de productes alimentaris locals i de 

qualitat 
Fons de prestació -  

Millora de l'èxit escolar i de la 
participació educativa 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Millora de processos i optimització de 
la gestió de documents electrònics 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Millora del material inventariable 
d'equipaments esportius 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Millora del procés d'intervenció de 
l'atenció a la infància i a 
l'adolescència en risc 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Millora d'instal·lacions tècniques 
d'equipaments esportius 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Millora energètica dels edificis 
d'habitatges municipals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Municipis cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Neteja viària hivernal de l'accés al 
nucli principal del municipi (hivern 

2017-2018) 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Obertura de la franja perimetral Ajuts econòmics 07/02/2017 

Observatoris del desenvolupament 
econòmic local 

Fons de prestació  - 

Oficines d'atenció ciutadana (OAC) 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Optimització de la gestió de les 
polítiques de teixit productiu en l'àmbit 

supramunicipal 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Orientació, transicions educatives i 
formació professional 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Papereres ecodissenyades de plàstic 
reciclat 

Provisió de béns, 
equips i 

subministraments 
31/03/2017 

Planejament urbanístic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

116 

Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Planificació de la intervenció en 
monuments 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Planificació i avaluació de polítiques i 
serveis locals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Planificació i gestió turística 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Planificació i participació de les 
persones grans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Planificació i participació educativa 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Plans d'autoprotecció (PAU) i 
protocols 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Plans de comunicació 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Plans de projecció internacional Ajuts econòmics 07/02/2017 

Plans de protecció civil municipals - 
DUPROCIM 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Plans directors de cooperació al 
desenvolupament 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Plans directors de xarxes de serveis 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Plans directors d'equipaments i espai 
públic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Plans i programes de verificació 
d'activitats comunicades 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Plans i projectes per al 
desenvolupament cultural local 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Plans i protocols locals de prevenció 
del consum de drogues 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Plans locals de serveis socials 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Plans locals d'habitatge 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Plans locals d'inclusió social 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Plans locals d'infància i adolescència 
en risc 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Plans locals LGTBI 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Plans municipals d'Educació per al 
Desenvolupament (EpD) 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Plataforma de serveis tecnològics per 
a la gestió urbana 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Polígons d'activitat econòmica (PAE) Ajuts econòmics 07/02/2017 

Portal d'entitats per al foment de la 
participació ciutadana 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Presència institucional a Internet 
Realització de 

serveis i activitats 
30/09/2017 

Préstec de material esportiu 
Provisió de béns, 

equips i 
subministraments 

31/12/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Prevenció de riscos laborals 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Prevenció dels maltractaments de les 
persones grans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Processos de negociació de les 
condicions de treball 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Programació i manteniment 
d'equipaments educatius 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Programes d'actuació municipal 
d'habitatge 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Projecte de reducció de la densitat de 
l'arbrat i estassada del sotabosc en la 

franja perimetral 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Projecte de reducció de la densitat de 
l'arbrat i estassada del sotabosc en 

les parcel·les públiques 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Projectes d'acompanyament a 
l'escolaritat 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Projectes de convivència, diversitat i 
drets civils 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Projectes de cooperació al 
desenvolupament i drets humans 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Projectes de participació ciutadana 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Projectes d'equipaments i espai públic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Projectes d'igualtat de gènere 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Projectes d'intervenció en monuments 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Projectes d'orientació a les transicions 
educatives 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Projectes en l'àmbit de la promoció de 
l'autonomia personal 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Projectes específics per a la 
dinamització del mercat de treball 

local 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Projectes esportius singulars Ajuts econòmics 07/02/2017 

Projectes i accions de millora 
contínua als serveis socials bàsics 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Projectes singulars de dinamització 
del teixit productiu 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Projectes tècnics de senyalització 
turística 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2017 

Promoció de la mobilitat sostenible 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Promoció de la salut Ajuts econòmics 07/02/2017 

Promoció de mesures per a 
l'eficiència energètica, l'estalvi i les 

energies renovables 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Protecció del patrimoni arquitectònic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Publicacions locals Ajuts econòmics 07/02/2017 

Recerca historicoarqueològica 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Recull d'activitats per als serveis 
locals d'ocupació: persones i 

empreses 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Reforma, condicionament i 
rehabilitació d'habitatges municipals o 

cedits 
Ajuts econòmics 07/02/2017 

Representació i defensa davant 
d'altres institucions 

Realització de 
serveis i activitats 

31/12/2017 

Sanitat ambiental Ajuts econòmics 07/02/2017 

Seguretat alimentària Ajuts econòmics 07/02/2017 

Seguretat i salubritat a les platges Ajuts econòmics 07/02/2017 

Sensibilització en convivència, 
diversitat i drets civils 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Sensibilització per a les relacions 
igualitàries 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Servei d'acompanyament a ens locals 
i associacions de comerciants i de 

paradistes dels mercats 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Servei de mediació en consum Ajuts econòmics 07/02/2017 

Servei itinerant de mediació ciutadana 
Realització de 

serveis i activitats 
31/12/2017 

Serveis d'intervenció socioeducativa 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Serveis locals d'habitatge 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Serveis municipals de consum Ajuts econòmics 07/02/2017 

Solucions d'administració digital Ajuts econòmics 07/02/2017 

Supervisió dels equips de serveis 
socials bàsics 

Realització de 
serveis i activitats 

07/02/2017 

Supervisió per a responsables tècnics 
de serveis socials bàsics 

Realització de 
serveis i activitats 

07/02/2017 

Suport a la funció educativa de les 
famílies 

Realització de 
serveis i activitats 

31/03/2017 

Suport a la gestió ambiental de 
residus, neteja viària, abastament 

d'aigua i altres recursos locals 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Suport a la gestió ambiental 
sostenible del verd urbà, horts públics 

i el planejament urbanístic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Suport a la gestió de casals i 
equipaments socioculturals de les 

persones grans 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Suport a les Agències d'Energia Ajuts econòmics 07/02/2017 
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Recurs Classe de recurs 
Termini de 
sol·licitud 

Suport en matèria urbanística 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Tallers ambientals 
Realització de 

serveis i activitats 
07/02/2017 

Tallers d'emancipació 
Realització de 

serveis i activitats 
31/03/2017 

Tallers i activitats formatives d'àmbit 
cultural 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

Taules de coordinació per a l'atenció 
de necessitats bàsiques 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Taules, xarxes locals i protocols 
d'infància i d'adolescència en risc 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

07/02/2017 

Transparència, accés i reutilització de 
la informació pública 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2017 

Treballs forestals a executar a les 
parcel·les no edificades i zones 
verdes dels ens públics locals 

Ajuts econòmics 07/02/2017 

Verificació de l'estanquitat de la xarxa 
d'abastament d'aigua 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2017 

Vigilància i control d'establiments 
alimentaris 

Realització de 
serveis i activitats 

30/09/2017 

” 

 
Tercer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i obrir 
el termini de presentació de sol·licituds el 2 de gener de 2017. 
 
Quart.- APLICAR als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2017 una quantia de trenta-dos milions vuit-cents vint-i-quatre mil cent 
quaranta-un euros (32.824.141,00 euros), amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que es detallen a l’article 6.1 del règim, aprovat en l’acord segon 
d’aquest dictamen; aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg la 
quantia prevista de setze milions cinc mil dos-cents vuitanta-cinc euros (16.005.285,00 
euros), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a l’article 6.2 del 
règim; i aplicar als recursos tècnics i materials del Catàleg la quantia prevista de dotze 
milions quatre-cents vuitanta-set mil quatre-cents quaranta-sis euros amb vint-i-vuit 
cèntims (12.487.446,28 euros), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es 
detallen a l’article 6.3 del règim. 
 
Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de recursos aprovada en l’acord anterior a 
l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona, a 
l’aprovació de les modificacions de crèdit assenyalades en l’article 6 del règim del 
Catàleg i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè.- APROVAR la Carta de serveis del Catàleg de serveis de l’any 2017 (annex 2). 
 
Setè.- APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud en el sí del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i 
aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit (annex 3). 
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Vuitè.- CORRESPON a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la responsabilitat 
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a la Seu 
Electrònica en l'apartat indicat en l'acord anterior. 
 
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació del present 
dictamen.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran (Cup-Poble Actiu), qui diu: Intervindré ara i després 
ho farem també en el Ple sobre aquest punt perquè, certament, i m’adreçaré a vostè 
perquè a nosaltres se’ns queda una mica la cara de “bobo”, quan veiem aquest punt. 
Ja a la Comissió Informativa d’Hisenda del mes de novembre ja vam ser crítics quan el 
Govern de la Diputació va aprovar la Circular dels criteris per a la confecció d’aquell 
Catàleg de serveis obviant, per no dir, ningunejant la resta de partits de l’oposició en la 
seva elaboració, un Catàleg de serveis que es venta de tenir un certificat qualitat. I 
se’ns queda cara de “bobo” perquè, clar, aquesta documentació sense cap mena de 
consulta prèvia ens arriba divendres passat. És aquest totxo, que són quatre-centes 
trenta-quatre pàgines, que en un intent de fer un buidat, almenys de la part 
introductòria, amb un procés que diuen de millora contínua que nosaltres, almenys en 
la seva elaboració, no veiem, igual que no el vam veure a la circular de criteris del 14 
d’octubre de 2016. Veiem que sí que s’incrementa en tres milions el contingut general, 
que hi ha dos-cents seixanta recursos i que diuen que hi ha vint-i-nou recursos més 
que l’any passat, però aquí ningú no ens ha explicat quins són aquests recursos i és 
clar que físicament, materialment, és del tot impossible “cotejar” el Catàleg de serveis 
2016 amb el Catàleg de serveis 2017. Llavors, és clar, quan algun càrrec d’algun 
ajuntament important, en aquest cas, un alt càrrec de l’Ajuntament de Sabadell diu: 
“Escolta, a partir de divendres es farà la presentació pública del Catàleg de serveis, 
Podries fer-nos alguna mena d’espoiler per veure quines són les novetats d’aquest 
Catàleg? Doncs, és clar, et queda la cara de “bobo” perquè, en cap moment, ningú en 
aquesta casa ens ha explicat quines són les novetats d’aquest Catàleg i un ha d’anar 
mirant amb males condicions quin és el contingut del Catàleg. Bé, ens parlen de que 
sí, durant el 2016 s’han fet vora d’unes 15.000 sol·licituds, que els diferents imports 
dels ajuts econòmics i de recursos tècnics, es diu que es vol incidir en la pobresa 
energètica i en qüestions d’habitatge i quan un va a mirar la partida específica 
d’habitatge veu que únicament hi ha 800.000 euros, llavors no veu aquesta correlació. 
En tot cas, més enllà del contingut específic que, ara per ara, desconeixem i 
d’aquestes novetats, una critica a la manera de fer del Govern en tot el procés de 
l’elaboració del Catàleg. I si, a més a més, vostès recuperen les nostres paraules que 
ja vam tenir ara fa un any, és com un dejà vu. És a dir, sí, fem propòsit d’esmena de 
cara a anys vinents en l’elaboració del Catàleg, però un any més tard continuem no 
igual sinó pitjor.   
 
La senyora presidenta (CiU), dóna la paraula al vicepresident primer, senyor 
Guiteras (ERC), qui diu: Senyor Duran, a veure, diferents coses. Primer, evidentment, 
no hi ha cap tipus de problema, al contrari, nosaltres ja teníem previst també informar 
a tots els Grups de quines són les novetats que hi ha en el Catàleg; a l’hora de fer la 
descripció direm quines són les novetats, quins són els nous serveis que es prestaran 
des del Catàleg. Dir-li que en l’elaboració del Catàleg, segur que hi ha maneres de 
poder-ho fer millor, no hi ha cap tipus de dubte; el que hem de fer és canviar el model 
de com es fa i això és una de les coses que ja començarem a treballar a partir de ja 
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mateix, del mes de gener, perquè el que sí que, de la manera que es confecciona el 
Catàleg ara, que està bé, una part substancial és que les demandes i les peticions 
venen de baix a dalt, és a dir, són els ajuntaments que a través de les seves peticions 
fan la primera tria, el primer cribatge, de si els serveis que hi havia en l’anterior Catàleg 
són útils o no. Per tant, no és tant que sigui des dels despatxos i des de les gerències 
que es digui que els hi oferirem als ajuntaments, sinó que és a mesura de que anem 
rebent les peticions, unes més incrementades que l’any anterior o unes ja no 
sol·licitades, que es fa aquest cribatge. 
  
El Catàleg l’entenem com una eina eminentment tècnica que ve d’un mandat polític 
dels ajuntaments, però nosaltres, que estem al seu servei, el que fem és agafar 
aquestes peticions, cribar-les i decidir quines posem de més i de menys segons les 
peticions. Per tant, volem seguir amb que aquest Catàleg sigui de baix a dalt, per tant 
escoltant els ajuntaments, però també és veritat que, com tota eina, cal anar-la 
revisant de tant en tant i un dels compromisos que tenim és que per tirar aquest any 
2017, aquest anàlisi, poder més de perfil polític, s’inclourà. I em sap greu que digui 
això de que se li ha quedat cara de “bobo”, no era la nostra intenció ni molt menys, al 
contrari. El que volem és que aquesta eina sigui una eina també enriquida per part de 
tothom, però sàpiga això, que la voluntat ha estat sempre la de que els serveis es 
prestin de baix a dalt, les peticions dels ajuntaments és el que importa i que els hi 
farem arribar, sense cap tipus de problema, perquè era la nostra voluntat, totes 
aquelles voluntats que han sigut incorporades en aquest nou Catàleg.  
 
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Gràcies per les seves 
explicacions. Nosaltres saludarem que vostès ens facin avinents de quines són 
aquestes novetats, vull dir, esperem dia i hora per assistir a aquesta reunió i poder dir-
hi la nostra i entenem que aquesta reunió hauria d’haver estat prèvia al dia d’avui, això 
sense cap mena de dubte i, d’altra banda, bé, no són únicament les novetats, és a dir, 
aquesta casa elabora trimestralment informes d’estat d’execució dels diferents 
programes. Escolti, nosaltres volem saber quin ha estat l’estat d’execució dels 
diferents programes que hi ha dintre del Catàleg, per veure si hem d’afinar perquè hi 
hagi una major dotació o una menor dotació i poder-hi dir la nostra. Em sembla que és 
una cosa bastant de sentit comú.  
 
Intervé novament el vicepresident primer, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Sí, sí, 
evidentment que sí. L’únic que també haurem de tenir en compte és que moltes 
d’aquestes peticions, com que ens arriben totes de cop, tot i que pragmatitzades en els 
tres terminis que hi ha, el procés d’anàlisi, examen, resolució en positiu o negatiu 
també porta un temps i segurament el decalatge també l’haurem de tenir en compte. 
Lo bo fora apretar el botó dia 31 de desembre com estem, però en el cas del Catàleg 
és molt més complex perquè portem uns decalatges, perquè tampoc podem tenir una 
infraestructura superdimensionada per poder ser així de diligents. 
  
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts concedits en el marc del Programa complementari 
de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació econòmica local, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins el 
15 de setembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 

2014, va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l’objecte de generar 
ocupació i, en particular, fomentar l’ocupabilitat de les persones en edat activa que 
es troben aturades o desocupades i la concessió inicial dels ajuts atorgats (AJG 
735/14). 

 
2. L’article 3 del Programa complementari establia dues línies de suport: 
 

a) Línia de suport a l’ocupació local, gestionada pel Servei de Mercat de Treball, 
que tenia per finalitat contribuir a la contractació o el nomenament, en el marc de 
plans locals d’ocupació, de persones aturades, prèviament inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació. 

b) Línia de suport a la reactivació econòmica local, gestionada per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local, que tenia per finalitat dinamitzar econòmicament el 
territori i generar noves oportunitats de treball a través de la realització d’obres 
de manteniment i de conservació, a més de contribuir al finançament de la 
despesa de naturalesa corrent associada a aquestes actuacions. També es 
conferia un suport adreçat, amb caràcter general, al finançament de despeses 
corrents per garantir la continuïtat de la prestació dels serveis públics locals. 

 
3. D’acord amb l’establert a l’article 17 del règim del programa, realitzat el tràmit 

d’acceptació es va aprovar la concessió definitiva dels ajuts, mitjançant diversos 
acords de la Junta de Govern de la Diputació. 

 
4. Pel que fa als ajuts concedits dins de la línia de suport a la reactivació econòmica 

local, l’article 19 del règim del programa va establir com a termini d’execució el 
comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015. L’article 20, per 
la seva banda, va establir com a termini de justificació el 31 de març de 2016. 

 
5. Mitjançant decret de la presidència D 2552/16, de data 6 d’abril de 2016, es va 

prorrogar el termini de justificació dels esmentats ajuts fins al 15 de setembre de 
2016. 

 
6. Vist l’article 24 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del programa, 

que es reprodueix: 
 

“ 
1. Per als ajuts atorgats, un cop transcorregut el termini màxim de justificació 

previst, s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de 
justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi 
pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de 
l’ajut. 
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2. L’habilitació d’aquest termini correspondrà al centre gestor responsable de cada 
línia de suport. 

 
3. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació 

pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i 
la revocació dels ajuts que no hagin estat justificats (...)” 

 

7. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la presidència 
de la Diputació de Barcelona de 24 d’octubre de 2016 (D 10322/16), es va aprovar 
la liquidació provisional dels ajuts concedits en el marc del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació 
econòmica local, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini màxim 
de justificació fins al 15 de setembre de 2016, i es va habilitar un període 
d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’esmentat decret, per tal que 
els ens destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal 
d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-
ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats. 
 

8. L’esmentat decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 4 de novembre de 2016. Havent transcorregut el període d’audiència, 
es constata el següent: 

 

 S’han d’acceptar les renúncies al saldo pendent de justificar comunicades a la 
Diputació. 

 Existeixen ajuts dels que no s’ha presentat cap justificació i, per tant, s’han de 
revocar en la seva totalitat. 

 Existeixen ajuts que s’han justificat parcialment i, per tant, s’ha de revocar la 
diferència entre l’import concedit i l’import efectivament justificat. 

 
Fonaments de dret 

 

1. Vist l’article 24 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del programa. 
 

2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 
de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 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 liquidació definitiva dels ajuts concedits en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació 
econòmica local, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini màxim de 
justificació fins al 15 de setembre de 2016. 
 

Segon.- ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació 
econòmica local, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que s’indiquen a 
continuació:  
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Ens destinatari 
NIF  

Ens destinatari 
Codi XGL 

Import  
concedit  

(EUR) 

Import de la 
renúncia  

(EUR) 

Núm.  doc. 
ajustament 

de valor 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 15/X/202677 211.896,73 1.668,77 1603901879 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

125 

Tercer.- REVOCAR, bé totalment, bé parcialment, els ajuts econòmics en el marc del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, línia de suport a la reactivació 
econòmica local, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que s’indiquen a 
continuació: 
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Ens destinatari 
NIF  

Ens destinatari 
Codi XGL 

Import  
concedit  

(EUR) 

Import de 
revocació  

(EUR) 

Núm. doc. 
ajustament de 

valor 

Ajuntament de Campins P0803800B 15/X/208526 11.361,19 72,37 
El saldo no es va 

incorporar al 
pressupost 2016 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 15/X/202883 88.430,27 1.162,67 1603901880 

Ajuntament de Centelles P0806600C 15/X/202639 69.585,77 6.907,75 1603901877 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 15/X/203345 89.385,34 15.584,38 1603901882 

Ajuntament de Montgat P0812500G 15/X/208580 79.152,39 10.124,15 1603901884 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 15/X/202671 138.604,81 6.609,03 1603901878 

Ajuntament de Taradell P0827800D 15/X/202852 59.609,78 2,96 
El saldo no es va 

incorporar al 
pressupost 2016 

Ajuntament de Tiana P0828200F 15/X/202903 69.342,79 47,3 1603901881 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 15/X/208646 64.594,51 1.730,26 1603901883 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 15/X/203401 30.080,91 0,01 
El saldo no es va 

incorporar al 
pressupost 2016 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 
30 de setembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
Liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 
amb termini de justificació fins 30/9/2016 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de març de 

2015, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 135/15). 

 
2. D’acord amb l’article 28 del règim regulador de la convocatòria, el període 

d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2015, a excepció de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació 
finalitzava el 31 de març de 2016. 

 
3. Mitjançant diversos decrets de la presidència de la Diputació de Barcelona 

(3626/16), (5223/16), (7440/16) es va aprovar una pròrroga d’execució i justificació 
de diverses actuacions objecte d’ajut econòmic fins al 30 de juny de 2016 i 30 de 
setembre de 2016, respectivament. 

 
4. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015, que estableix: 
 

“ 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a 
la Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la 
documentació de justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i 
al·legar el que s’estimi pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació de l’ajut.  

2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació 
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i 
la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats.  

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

 
5. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la presidència 

de la Diputació de Barcelona de 24 d’octubre de 2016 (D 10320/16), es va aprovar 
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la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació 
fins al 30 de setembre de 2016, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé 
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 11 d’octubre de 2016, i 
s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació 
pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats. 
 

6. L’esmentat decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 4 de novembre de 2016. Havent transcorregut el període d’audiència, 
i d’acord amb informes emesos pels centres gestors, es constata el següent: 

 
 Existeixen saldos per la diferència entre l’import concedit i l’import efectivament 

justificat, que s’han de revocar. 
 Un ens destinatari ha comunicat a la Diputació de Barcelona la seva renúncia 

parcial a un ajut atorgat. 
 
Regularització d’operacions comptables d’ajustament de valor d’ajuts 
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015  
 
7. Atès que s’ha tingut coneixement de quatre baixes d’ajuts econòmics que no es 

van incloure en els dictàmens d’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2016 i fins al 30 de juny de 2016. 
Aquestes baixes sí que es van incloure en els corresponents decrets de liquidació 
provisional, de 25 d’abril de 2016 (4208/16), el corresponent a l’Ajuntament de 
Gironella i de 29 de juliol de 2016 (7900/16) els corresponents a l’Ajuntament 
d’Artès, Mataró i del Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès, i, en 
haver-se garantit per aquests ens destinataris el tràmit d’audiència, es considera 
que cal procedir a la seva regularització administrativa.  

 
Estimar el requeriment presentat per l’ajuntament de Masquefa a la revocació 
d’un ajut econòmic del Catàleg 
 
8. D’altra banda, en data 18/11/2016, l’ajuntament de Masquefa ha presentat en 

aquesta Diputació un requeriment contra l’acord de revocació per falta de 
justificació de la Junta de Govern de 13 d’octubre de 2016 (502/16), de l’ajut 
econòmic del Catàleg: 

 

Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL Actuació 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
revocat 
(EUR) 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 15/Y/203634 

ADHESIÓ AL PROJECTE 
DE CREACIÓ DE 

L'AGENCIA COMARCAL 
DE L'ENERGIA DE 
L'ANOIA I MILLORA 

ENLLUMENAT PÚBLIC 
MUNICIPI 

4.372,00 4.372,00 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
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9. En l’escrit s’al·lega que la justificació de despeses es va presentar a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) en data 13 de juny 
de 2016, dins del període d’audiència, i que, posteriorment, com a conseqüència 
d’un requeriment d’esmena formulat pel centre gestor, es va tornar a presentar, 
també a través de l’aplicatiu PMT, en data 29 de juny de 2016. 

 
10. Fetes les gestions oportunes, es constata que la justificació esmentada 

efectivament es va presentar, que el centre gestor la va verificar en l’aplicatiu 
PMT, però que, degut a una incidència tecnològica en el funcionament de 
l’aplicatiu, aquesta justificació no es va carregar en el Registre de factures 
corporatiu, condició necessària per a poder reconèixer les obligacions i tramitar els 
pagaments, sense que el centre gestor tampoc no detectés que la càrrega no 
s’havia produït. 

 
11. Vistos aquests fets, es considera que l’Ajuntament de Masquefa va justificar la 

despesa de l’ajut revocat dins de termini i, per tant, s’ha d’estimar el seu 
requeriment i, en conseqüència, deixar sense efecte la revocació de l’ajut 
esmentat i procedir al seu pagament de l’ajut justificat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015. 
 
2. Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú pel qual les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors existents en els seus actes; Llei que s’aplica 
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix 
“que no serà aplicable aquesta Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de 
la seva entrada en vigor”. A aquests efectes es considera que, d’acord amb el que 
estableix l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el present acte forma part del procediment iniciat amb l’aprovació per 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 27 de novembre de 2014 de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts del Catàleg de serveis de l’any 2015. 

 
3. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 

de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 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 liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins al 30 de setembre de 2016.  
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Segon.- REVOCAR parcialment els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 
30 de setembre de 2016, que s’indiquen a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import que 
es revoca 

(EUR)  

Operació 
comptable 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 15/Y/207694 
Obertura franja urb. 

Les Mimoses 
(Tordera) 

2014/0009113 10.724,35 2.448,00 1603901899 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 15/Y/207683 
Obertura franja urb. 
Mas Grau (El Bruc) 

2014/0009113 10.108,62 490,00 1603901900 
Oficina Tècnica de 

Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals 
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia parcial de l’ajut econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins al 30 de setembre de 2016, que s’indica a continuació: 
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Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

 Import 
que es 

renúncia  

Operació 
comptable 

Centre gestor 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 15/Y/203818 

PROJECTE 
D'INTERCONNEXIÓ 

DELS SERVEIS EACAT 
AMB L'APLICACIÓ DE 

GESTIÓ D'EXPEDIENTS 

2014/0009065 14.096,50 7.925,50 1603901895 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 
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Quart.- ACCEPTAR la renúncia parcial de l’ajut econòmic del Catàleg de serveis de 
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins al 31 de març de 2016, que s’indica a continuació: 
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Ens local NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Centre 
gestor 

Import 
que es 

renúncia 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Centre 
gestor 

Consorci per 
a la Promoció 
de Municipis 
del Moianès 

Q5856406C 15Y207492 
Objectiu 

trobar feina!- 
SOM 

2014/0008929 23.964,56   
Servei de 
Mercat de 
Treball 

2.902,29 1603900828 
Servei de 
Mercat de 
Treball 
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Cinquè.- REVOCAR parcialment els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 
30 de juny de 2016, que s’indiquen a continuació: 
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Ens local NIF Codi XGL Actuació Núm. expedient 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Centre gestor 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 15Y206819 Fira del motor 2014/0009127 2.000,00 682,28 1603900561 
Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

Ajuntament 
d’Artès 

P0801000A 15Y207598 Estratègia rural 2a fase 2014/0009035 4.800,00 1.844,77 1603901227 

Of. Tèc. 
D'Estratègies 
Desenv. 
Econòmic 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 15Y207570 
Donem a conèixer el Cafè 

del Mar 
2014/0009035 2.880,00   462,42 1603901226 

Of. Tèc. 
D'Estratègies 
Desenv. 
Econòmic 
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Sisè.- ESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Masquefa a la revocació 
de l’ajut que s’indica a continuació, adoptada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió de 13 d’octubre de 2016, en el marc de la liquidació definitiva dels 
ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015, amb termini màxim de 
justificació el 31 de març de 2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i, en 
conseqüència, deixar sense efecte la revocació i procedir al pagament: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
revocat 
(EUR) 

Operació 
comptable 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 15/Y/203634 

Adhesió al 
projecte de 
creació de 
l'agencia 

comarcal de 
l'energia de 

l'Anoia i millora 
enllumenat 

públic municipi 

4.372,00 4.372,00 1603900860 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

 
Setè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.372,00 euros (quatre-mil tres-cents 
setanta-dos euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13200/94210/46260 del 
pressupost de despeses de l’any 2016 per fer front al pagament de l’ajut que s’indica a 
l’anterior acord sisè: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedi
t (EUR) 

Operació 
comptable 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Masquefa 
P0811800B 15/Y/203634 

Adhesió al projecte de 
creació de l'agencia 

comarcal de l'energia de 
l'Anoia i millora enllumenat 

públic municipi 

4.372,00 1603006657 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

 

Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 

 

Servei de Contractació 

 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar, amb efectes 
1 de gener de 2017, el contracte formalitzat amb l’empresa GRUPO CONTROL 
EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, relatiu al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (Lot 10: Vigilància, protecció i control d’accés a 
la PDL), en el sentit d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a rondes 
els dies festius intersetmanals.- 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: 
 

“Fets 

 

1. En sessió de data 23 de setembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar l’adjudicació dels lots 8 i 10 de la contractació relativa al 
Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
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recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 
lots, a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA (NIF A 
04038014), mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, per 
un import biennal, pel que respecta concretament al Lot 10 (Vigilància, protecció i 
control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística (en endavant PDL) de : 

 
- Vigilàncies periòdiques: 371.450,00 €, IVA exclòs, més 78.004,50 € en concepte 

de 21% d’IVA, que fa un total de 449.454,50 €, IVA inclòs.  
 

2. En data 2 de juliol de 2015 i corresponent al lot 10, l’empresa adjudicatària va 
constituir a la Tresoreria d’aquesta Diputació una garantia definitiva de 18.572,50 € 
(assentament 1000148264), mitjançant una pòlissa de crèdit i caució de la 
Compañia Española de Seguros i Reaseguros de Crédito y Caución SA. 

 
3. El contracte corresponent es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb 

efectes d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017. 
 
4. El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat ha emès un informe, de data 14 de 

novembre de 2016, on sol·licita una modificació del contracte esmentat en el sentit 
d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a rondes els dies festius  
intersetmanals que passa de 8h/dia a 24h/dia i la va justificar de la següent manera: 

 
“[...] 
 
La clàusula segona.1.lot 10) del plec de prescripcions tècniques del contracte fixa les 
prestacions dels serveis  per aquest lot consistents en: 
 
“ 
- Servei: 
 
o 1 vigilant de seguretat sense arma les 24h i els 365 dies de l’any en el centre de control 

exercint tasques de control d’accés de persones i control d’àrees reservades 
d’estacionament circumdants a l’edifici i atenció d’incidències dels sistemes de seguretat 
i incendi de l’edifici. 

 
o 1 vigilant de seguretat sense arma de dilluns a divendres de 22 a 6 hores i caps de 

setmana les 24 hores, realitzant rondes interiors i exteriors perimetrals i de suport al 
centre de control.” 

 
S’ha vist la necessitat d’ampliar el servei amb un vigilant més les 24 hores del dia, els festius 
que caiguin entre setmana. 
 
La prestació del servei prevista a la clàusula segona.1.lot 10) del plec de prescripcions 
tècniques del contracte amb la modificació que es proposa restarà com s’indica: 
 
“ 
- Servei: 
 
o 1 vigilant de seguretat sense arma les 24h i els 365 dies de l’any en el centre de control 

exercint tasques de control d’accés de persones i control d’àrees reservades 
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d’estacionament circumdants a l’edifici i atenció d’incidències dels sistemes de seguretat 
i incendi de l’edifici. 

 
o 1 vigilant de seguretat sense arma de dilluns a divendres de 22 a 6 hores i caps de 

setmana i festius entre setmana les 24 hores, realitzant rondes interiors i exteriors 
perimetrals i de suport al centre de control.” 

 
La justificació legal i l’import de la modificació s’estableix a continuació:  
 
a) Incorporació d’un nou vigilant.  
 
La clàusula 1.20) del plec de clàusules administratives particulars regula la modificació del 
contracte. Aquesta clàusula disposa el següent:  
 
“El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 
legal. 
 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es requereixi variar 
l’horari de la vigilància en els recintes i edificis objecte del contracte i comporti incrementar o 
reduir el nombre d’hores de prestació del servei. 
 
L’import a modificar es calcularà multiplicant el nombre d’hores a reduir o ampliar, pel preu hora 
de prestació del servei de la vigilància periòdica. 
 
El preu hora de prestació del servei de la vigilància periòdica es calcularà dividint el preu 
d’adjudicació del contracte corresponent a la part fixa pel nombre d’hores de prestació del 
servei previstos a la clàusula segona, apartat 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Com a conseqüència de l’anterior es podrà incrementar o minorar el contracte en un màxim 
del 20% del pressupost màxim de licitació previst per a la vigència inicial IVA exclòs. 
 
Els canvis d’horari en la prestació del servei, sempre i quan no comporti increment o 
reducció d’hores, no es tramitaran com modificacions contractuals.” 
 
El preu hora, resultant de dividir l’import de 371.450,00 €, Iva exclòs, ofertat per Grupo 
Control Empresa de Seguridad, SA per a les vigilàncies periòdiques entre les 26.688 hores 
previstes en  la clàusula segona.1.lot 10) del plec de prescripcions tècniques, és de 13,92 
€/h, IVA exclòs, més 2,92 €/h, en concepte de 21% d’IVA (16,84 €/h, IVA inclòs). 
 
Les hores d’ampliació del contracte per atendre aquest nou servei és de 144 hores per al 
període de l’1 de gener de 2017 al 31 d’octubre de 2017. 
 
En considerar el preu de 16,84 €/h (IVA inclòs), la modificació comporta un increment de 
dos mil quatre euros amb deu cèntims (2.004,10 €), IVA exclòs, més quatre-cents vint euros 
amb vuitanta-sis cèntims (420,86 €), en concepte de 21% d’IVA. Aquest import és inferior al 
20% del pressupost màxim de licitació previst per la vigència inicial, IVA exclòs. 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 141 

En conclusió, l’increment total és de:  
 

Causa modificació Base IVA 21% TOTAL 

Increment hores per un 
nou vigilant 

2.004,10 € 420,86 € 2.424,96 € 

 
L’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, presenta la seva 
conformitat per tal de procedir a modificar el contracte, amb un import total de 2.424,96 €, 
IVA inclòs, que incrementarà el preu de la part fixa del contracte, des de l’1 de gener de 
2017 fins al 31 d’octubre de 2017. 
 
Per tot això es proposa la modificació del contracte, en el sentit d’augmentar en 16 hores la 
dedicació del vigilant destinat a rondes els dies festius intersetmanals, que passa de 8h/dia 
(de 22h a 6h) a 24h/dia, amb efectes 1 de gener de 2017. 
 
Des de l’1 de gener i fins al 31 d’octubre de 2017, la modificació suposa un import total de 
2.004,10 €, IVA exclòs, més 420,86 €, en concepte de 21% d’iva que fa un total de 2.424,96 
€, IVA inclòs, d’acord amb el quadre següent:  
 

Exercici 
Pressupostari 

Import Aplicació pressupostària 

2017 2.424,96 € G/10030/920/227 

 
[...]” 

 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació (PCAP) fixa com a valor estimat del contracte per al lot 10 l’import de 
968.774,40 € (IVA exclòs), detallat de la manera següent: 

 
Vigència inicial: 2 anys  440.352,00 € 

Pròrroga:  2 anys  440.352,00 € 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec.     88.070,40 € 

Valor estimat 968.774,40 € 

 
2. La clàusula 1.20) del PCAP preveu la modificació quan per necessitats 

organitzatives es requereixi variar l’horari de la vigilància en els recintes i edificis 
objecte del contracte i comporti incrementar o reduir el nombre d’hores de prestació 
del servei. La modificació proposada no supera el límit fixat a aquestes efectes. 

 
3. L’article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), prescriu que s’ha de 
donar audiència al contractista en el procediment que s’instrueix per adoptar acords 
relatius a la interpretació, modificació i resolució d’un contracte. En haver donat el 
contractista la seva conformitat a la modificació proposada, es dóna per realitzat 
aquest tràmit. 

 
4. L’article 99.3 del TRLCSP estableix que s’ha de reajustar la garantia definitiva com a 

conseqüència de les modificacions dels contractes. En aquest cas s’ha d’ampliar en 
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la quantitat de 100,21 €, que resulta d’aplicar el 5% a 2.004,10 € (IVA exclòs), que és 
l’import de la modificació, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 d’octubre de 2017. 

 
5. L’article 219 del TRLCSP, en relació amb el 156 del mateix text, estableix que les 

modificacions dels contractes s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
6. La despesa generada per la modificació de referència, en afectar a un exercici futur, 

s’ha de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en el 
corresponent pressupost.  

 
7. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la 
competència per adoptar aquest acord. 

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

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes d’1 de gener de 2017, el contracte formalitzat amb 
l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA (NIF A 04038014) en 
data 26 d’octubre de 2015, relatiu a la contractació del Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, (LOT 10: Vigilància, protecció i control 
d’accés a la PDL), en el sentit d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a 
rondes els dies festius intersetmanals que passa de 8h/dia a 24h/dia, el que suposa un 
increment en el preu del contracte de 2.004,10 €, més 420,86 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
 
Segon.- APROVAR i DISPOSAR l’import derivat de la modificació de referència, de 
2.424,96 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G10030/920/227 de 
l’exercici 2017, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en el pressupost esmentat. 
 
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’empresa contractista per tal que en el 
termini de quinze dies naturals constitueixi a la Tresoreria d’aquesta Diputació la 
quantitat de 100,21 €, en concepte d’ampliació de la garantia definitiva del contracte, i 
concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD SA, amb domicili a Almeria, carrer Soldado Español, 12 (04004).” 
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Subdirecció d’Edificació 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar novament el 
contracte de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, 
tramitat mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, 
subjecte a regulació harmonitzada, a l’entitat mercantil UTE formada per les 
empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL i COMSA 
SAU, per renúncia de l’empresa adjudicatària, i renúncia posterior de la segona i 
la tercera empreses classificades, per un import de 4.092.021,52 €, (quatre 
milions noranta-dos mil vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims) IVA exclòs.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“ 
I. Aprovació del projecte d’obres 
 
Per decret del president de la Diputació de Barcelona, en funcions, de data 26 de 
maig de 2015, es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de la rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial” (P14UI1578), amb un pressupost de sis milions cent vuitanta-un mil 
tres-cents un euros amb trenta-nou cèntims (6.181.301,39 €), IVA exclòs, que més 
el 21% d’IVA per import d’un milió dos-cents noranta-vuit mil setanta-tres euros 
amb vint-i-nou cèntims (1.298.073,29 €), resulta per un pressupost total de set 
milions quatre-cents setanta-nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb 
seixanta-vuit cèntims (7.479.374,68 €), IVA inclòs, i que conté, entre altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut, el qual va quedar definitivament aprovat en no 
haver cap reclamació o al·legació durant el període d’exposició pública.  
 
II. Aprovació de l’expedient de contractació 

 
En sessió ordinària de data 17 de desembre de 2015, la Junta de Govern va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres esmentades, subjecte a regulació 
harmonitzada, i la seva tramitació mitjançant procediment obert amb una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, amb el pressupost màxim de licitació abans indicat. 
 
En el mateix dictamen la Junta de Govern va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació i la posterior execució 
de les obres.  
 
III. Anuncis de licitació 
 
D’acord amb el que disposa l’article 142 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP), es va efectuar la publicitat d’aquesta licitació en el DOUE núm. S3 de data 
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6 de gener de 2016, en el BOPB de data 14 de gener de 2016, en el BOE núm. 14 
de data 16 de gener de 2016, així com en el perfil de contractant d’aquesta 
Corporació i en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, ambdós en data 7 de gener de 2016. 
 

IV. Adjudicació del contracte 
 

En sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, la Junta de Govern va aprovar 
l’adjudicació de les obres de referència, de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016, 
a l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, amb CIF-A28017986, per un import de 
quatre milions quaranta-vuit mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quatre 
cèntims (4.048.884,04 €), més vuit-cents cinquanta mil dos-cents seixanta-cinc 
euros amb seixanta-cinc cèntims (850.265,65 €) en concepte de 21% d’IVA, 
resultant un import total de quatre milions vuit-cents noranta-nou mil cent 
quaranta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (4.899.149,69 €), d’acord amb la 
seva oferta, que incloïa diverses millores. 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 151 del TRLCSP, en la mateixa resolució 
es va fixar l’ordre de classificació de les ofertes de les empreses licitadores que no 
havien resultat adjudicatàries. 
 

V. Proposta de rectificació de la numeració de l’ordre de classificació de les 
empreses licitadores en la part resolutiva de l’adjudicació 

 

S’ha produït un error material en la numeració de l’ordre de classificació de les 
empreses licitadores continguda en l’acord tercer de la part resolutiva de l’adjudicació 
esmentada, ja que aquesta numeració s’inicia amb el número 18 i finalitza amb el 
número 33, quan hauria d’iniciar-se amb el número 2 i finalitzar amb el número 17. 
 

No obstant, l’error en la numeració no afecta a l’ordre de classificació de les ofertes 
presentades. 
 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques disposa que “les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
 

De conformitat amb el precepte esmentat, procedeix rectificar d’ofici l’error material 
detectat en l’acord tercer del dictamen d’adjudicació de les obres de referència, 
aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, que 
afecta a la numeració de l’ordre de classificació de les ofertes de les empreses 
licitadores, però no a l’ordre de classificació establert, en el sentit següent:  
 

On diu: 
 

“[...] 
 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del 
present procediment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016: 
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18. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES SAU 

19. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA 
20. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU 
21. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
22. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL 
23. F. CLOSA ALEGRET SA 
24. SACYR CONSTRUCCION SA 
25. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
26. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
27. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
28. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
29. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
30. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
31. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

SAU 
32. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
33. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 
 

[...]”; 
ha de dir: 
 

“[...] 
 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del 
present procediment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016: 
 
2. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 

INTEGRALES SAU 
3. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 
4. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU 
5. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
6. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL 
7. F. CLOSA ALEGRET SA 
8. SACYR CONSTRUCCION SA 
9. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
10. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
11. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
12. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
13. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
14. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
15. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

SAU 
16. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
17. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 

 
VI. Renúncia de l’empresa adjudicatària i proposta de nova adjudicació 
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L’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, amb CIF-A28017986, no va concórrer a 
formalitzar el contracte en el termini màxim establert en l’article 156.3 del TRLCSP, per 
la qual cosa de conformitat amb el que disposa la clàusula 22.2 del Plec de clàusules 
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona resulta 
procedent deixar sense efecte l’adjudicació aprovada per la Junta de Govern en sessió 
de data 28 de juliol de 2016 i acordar la devolució de la garantia definitiva per import 
de dos-cents dos mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb vint cèntims 
(202.444,20 €), constituïda mitjançant assegurança de l’entitat Companyia 
d’Assegurances ASEFA, SA SEGUROS Y REASEGUROS, segons carta de 
pagament, de data 27 de maig de 2016 (assentament núm. 1000096958). 
 
D’acord amb el que preveu la clàusula esmentada i als efectes de procedir a una nova 
adjudicació del contracte, es va requerir a la proposta d’UTE formada per les 
empreses SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL i SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES, SAU, que ocupa el segon lloc en l’ordre de classificació de les ofertes 
de les empreses licitadores, per a què presentés la documentació a què fa referència 
l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
La proposta d’UTE esmentada va comunicar per escrit la seva voluntat de retirar 
l’oferta presentada, per la qual cosa es va efectuar el mateix requeriment a l’empresa 
CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, SA, que ocupa el tercer lloc en l’ordre de 
classificació de les ofertes de les empreses licitadores. 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, SA va comunicar per escrit la seva 
voluntat de retirar l’oferta presentada, per la qual cosa es va efectuar el mateix 
requeriment a la proposta d’UTE formada per les empreses COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU, que ocupa el 
quart lloc en l’ordre de classificació de les ofertes de les empreses licitadores, la qual 
ha aportat tota la documentació requerida. 
 
La proposta d’UTE formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU ha dipositat a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona la garantia definitiva per import de dos-cents quatre mil sis-
cents un euros amb vuit cèntims (204.601,08 €), equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, constituïda de la manera següent: 
 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de 

vuitanta-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims 
(81.840,43 €), dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm. 
1000208156). 
 

- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de cent 
vint-i-dos mil set-cents seixanta euros amb seixanta-cinc cèntims 
(122.760,65€), dipositat per l’empresa COMSA, SAU, en data 7 de novembre de 
2016 (assentament núm. 1000208127). 
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A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 151 i 
concordants del TRLCSP i a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives 
particulars per a procedir a l’adjudicació del contracte de referència a la proposta 
d’UTE formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES SL i COMSA SAU per un import de quatre milions noranta-dos mil 
vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més vuit-
cents cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-dos 
cèntims (859.324,52 €) en concepte de 21 % d’IVA, resultant un import total de quatre 
milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre 
cèntims (4.951.346,04 €), IVA inclòs. 
 
Per a procedir a l’adjudicació esmentada és necessari reajustar l’operació comptable 
corresponent i disposar la despesa pluriennal de quatre milions nou-cents 
cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre cèntims 
(4.951.346,04€), IVA inclòs, que anirà a càrrec dels pressupostos corporatius del 2016 
i 2017, d’acord amb el següent detall: 
 
- 1.950.830,34 € a l’aplicació G/10420/93310/62200 del pressupost de 2016 i 
- 3.000.515,70 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017, 
 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva que per a la despesa de 2017 existeixi consignació adequada i 
suficient en el pressupost corresponent. 
 
VII. Òrgan competent 

 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple 
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un import 
que superi la quantia de sis milions d’euros. 
 
No obstant això, 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 
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RECTIFICAR d’ofici l’error material existent en la numeració de l’ordre de 
classificació de les empreses licitadores de la contractació de les obres del “Projecte 
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), continguda en l’acord tercer del 
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dictamen d’adjudicació aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 
de juliol de 2016, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

“[...] 
 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del 
present procediment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016: 
 
18. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 

INTEGRALES SAU 
19. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 
20. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU 
21. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
22. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL 
23. F. CLOSA ALEGRET SA 
24. SACYR CONSTRUCCION SA 
25. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
26. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
27. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
28. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
29. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
30. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
31. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

SAU 
32. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
33. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 
 

[...]”; 

 
ha de dir: 
 

“[...] 
 
Tercer.- ESTABLIR l’ordre de classificació de les empreses licitadores resultant del 
present procediment, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 18 de maig de 2016: 
 
2. UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL i SOGESA INSTALACIONES 

INTEGRALES SAU 
3. CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA  SA 
4. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL i COMSA SAU 
5. UTE CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL i CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
6. UTE CONSTRUCTORA D'ARO SA i GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL 
7. F. CLOSA ALEGRET SA 
8. SACYR CONSTRUCCION SA 
9. UTE DRAGADOS SA i ACSA OBRAS I INFRAESTRUCTURAS SA 
10. URCOTEX INMOBILIARIA SL 
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11. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCION SA 
12. OBRASCON HUARTE Y LAIN SA 
13. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
14. UTE FCC CONSTRUCCION SA i FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURES 

ENERGÈTIQUES SAU 
15. UTE CONSTRUCCIONES DECO SA i ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

SAU 
16. UTE REHAC SA, ROMERO GAMERO SAU i SURIS SL 
17. UTE COPCISA SA i ELECNOR SA 
 

[...]”. 

 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’adjudicació de les obres de referència acordada 
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, 
reunida en sessió de data 18 de maig de 2016, a l’empresa VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA, amb CIF-A28017986, per no haver concorregut a formalitzar 
el contracte en el termini previst en l’article 156.3 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP). 
 
Tercer.- RETORNAR a l’empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, amb CIF-
A28017986 la garantia definitiva per import de dos-cents dos mil quatre-cents 
quaranta-quatre euros amb vint cèntims (202.444,20 €), constituïda mitjançant 
assegurança de l’entitat Companyia d’Assegurances ASEFA, SA SEGUROS Y 
REASEGUROS, segons carta de pagament, de data 27 de maig de 2016 
(assentament núm. 1000096958). 
 
Quart.- PRENDRE RAÓ de la retirada de les ofertes presentades pels licitadors 
següents: 
 
- Proposta d’UTE formada per les empreses SERVEIS OBRES I 

MANTENIMENT, SL i SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU, que 
ocupa el segon lloc en l’ordre de classificació de les ofertes de les empreses 
licitadores. 

 
- CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, SA, que ocupa el tercer lloc en l’ordre de 

classificació de les ofertes de les empreses licitadores. 
 
Cinquè.- ADJUDICAR, per procediment obert amb una pluralitat de criteris de 
valoració, la contractació abans esmentada a la proposta d’UTE formada per les 
empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL (CIF 
B64381072) i COMSA SAU (CIF A08031098) per un import de quatre milions 
noranta-dos mil vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA 
exclòs, més vuit-cents cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb 
cinquanta-dos cèntims (859.324,52 €) en concepte de 21 % d’IVA, resultant un 
import total de quatre milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis 
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euros amb quatre cèntims (4.951.346,04 €), IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta, 
que inclou, entre altres millores, el següent: 
- La implantació d’un control d’accés amb torn informatitzat pel personal d’obra que 

alhora serveix com a control de la documentació del personal i recompte del 
personal existent a l’interior de l’obra en cas d’incidència i possible evacuació. 

 
- Prioritzar l’arribada de material “just in time” que implica una correcta gestió entre 

les necessitats de l’obra i els diferents subministradors; reduint al màxim les zones 
d’apilament. 

 
- Vigilància d’obra les 24 hores. 
 
- Realitzar una campanya d’informació als usuaris de la zona, amb la informació de 

les obres a executar, les dates previstes per a l’inici i final d’obra i les modificacions 
que afectaran a circulació i aparcament; mitjançant la col·locació de cartells 
informatius. 

 
- Instal·lació d’un grup electrogen d’emergència, per a garantir el subministrament 

elèctric de l’edifici 12 durant les feines de connexió del subministrament definitiu 
del Paranimf. 

 
- Les feines de buidat, connexió i ompliment de la nova xarxa d’incendis, es faran en 

el temps més curt possible, i en horaris en què no hi hagi ocupació a l’edifici, amb 
l’objectiu de tenir la xarxa de PCI el menys temps possible sense servei en el 
sector afectat on es fa la connexió. 

 
- Sectorització del cos central de les zones d’enderroc amb portes i envans de 

cartró-guix segellades correctament. 
 

- En els treballs de condicionament de la sala de màquines de la planta golfes, 
s’ofereix com a millora del procés constructiu el formigonat del forjat amb pendents 
necessàries per a l’evacuació de l’aigua de la pluja i impermeabilització del forjat 
amb poliuretà per deixar totalment impermeabilitzat el forjat abans del desmuntatge 
de la totalitat de la coberta. 

 
- Comprovació del compliment de les exigències de l’HE1 del CTE per mitjà del 

programa informàtic LIDER o alternatiu reconegut. 
 
- Totes les lluminàries que per qualsevol raó haguessin entrat en servei amb 

antelació a la recepció de les obres, més d’un 20% de la vida benvolguda dels 
seus llums, seran substituïdes abans de la seva recepció o en defecte d’això serà 
subministrat un conjunt de llums de recanvi equivalent al 20% de les utilitzades 

 
- Lliurar proposta de cursos de formació pel personal encarregat d’operar 

tècnicament les sales, els quals s’impartiran durant l’any posterior al lliurament de 
l’obra. 
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- Redactar un manual d’operació relatiu al control, gestió i manteniment de les 
instal·lacions. 

 
- Elaborar tots el plànols d’implantació en plataforma BIM, reflectint totes les 

interferències amb els altres elements constructius: obra civil, passos de forjats, 
sales tècniques, etc. Es realitzaran tots els plànols de detalls i seccions, 
especialment en cada zona d’instal·lacions crítiques. Es generaran impressions de 
vistes tridimensionals de tots els punts de possibles conflictes, o interferències, a 
partir del model BIM. 
 

- Estructura metàl·lica galvanitzada de la sala de màquines, per a una millor 
conservació. 

 
- Millores en els capítols d’instal·lacions. 

 
- Control de termografia de tots els quadres generals de distribució. 
 
- Anàlisi de vibracions dels diferents equips de ventilació, amb l’emissió del 

corresponent informe tècnic. 
 

- Dues neteges d’obra, a la recepció i a la inauguració. 
 

- Reposició de tots els elements afectats durant l’obra. 
 
- Emmagatzematge de material de mostra, de tot aquell material susceptible de fer-

se malbé en un futur. 
 
- Incorporació d’un sistema de software per tal d’efectuar la visualització de consums 

energètics via WEB per a monitoritzar i telecontrolar la instal·lació en funcionament 
(Dexcell v3.2 de DEXMA).  

 
El contracte tindrà un termini d’execució de vint-i-quatre (24) mesos a comptar des 
de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat 
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. 
En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
Sisè.- REAJUSTAR l’operació comptable corresponent i DISPOSAR la despesa 
pluriennal de quatre milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis 
euros amb quatre cèntims (4.951.346,04 €), IVA inclòs, que anirà a càrrec dels 
pressupostos corporatius del 2016 i 2017, d’acord amb el següent detall: 
 
- 1.950.830,34 € a l’aplicació G/10420/93310/62200 del pressupost de 2016 i 
- 3.000.515,70 € a l’aplicació G/104/933/622 del pressupost de 2017, 
 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
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condició suspensiva que per a la despesa de 2017 existeixi consignació adequada i 
suficient en el pressupost corresponent. 
 
Setè.- PUBLICAR l’adjudicació en el perfil del contractant de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
Vuitè.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
corresponent amb la Diputació de Barcelona dins el termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment adreçat a aquest efecte, 
de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (TRLCSP).   
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació 
de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que 
disposa l’article 154 del TRLCSP. 
 
Desè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
 
Onzè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb 
indicació dels recursos que siguin procedents.” 
 
La senyora presidenta (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble 
Actiu), qui diu: En aquest cas desitjar que aquesta nova Unió Temporal d’Empreses 
pugui acabar l’obra feliçment i, igualment, sol·licitar dia i hora per a una reunió 
específica, que ja van sol·licitar el seu dia altres portaveus aquí a la Diputació, perquè 
el Govern de la Diputació pugui explicar què vol fer a l’Escola Industrial i què vol fer 
amb l’Escola Industrial. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Són coses molt diferents. Una cosa és 
aquesta obra que té un objecte, un objectiu concret; i l’altra és una decisió molt més 
política de quin ha de ser el futur de l’Escola Industrial que, fins i tot, podem compartir 
amb idees.  
 
Intervé a continuació el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: El senyor 
Duran deia que espera que aquesta Unió Temporal d’Empreses acabi les obres. Jo, de 
moment, desitjo que les comenci perquè, com saben i n’hem parlat altres vegades, 
s’ha produït una renúncia successiva de les tres primeres classificades que, 
lògicament, a nosaltres això ens ha generat un perjudici en forma de temps, però que 
no deixa de ser símptoma de dues coses. Una, una certa frivolitat per part d’algunes 
empreses a l’hora de presentar les seves ofertes i, en segon lloc, que és un símptoma 
de recuperació econòmica. Perquè almenys l’argument principal que ens donen 
aquestes empreses és que ara, degut a un major increment de l’activitat, ja no estan 
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en disposició de mantenir els mateixos preus pels quals es van presentar. Resumint, 
en tot cas, no cal que els hi digui que tenim tota la informació que vostès desitgin i les 
renúncies de cada una de les empreses a la seva disposició. Encantat de fer aquesta 
reunió de l’Escola Industrial. És un recinte enorme amb diversos operadors i, per tant, 
no hi ha una única cosa que es vulgui fer amb l’Escola Industrial, sinó que hi ha 
diversos operadors, alguns dels quals públics, altres... públics vull dir del sector públic 
de la Diputació, altres públics municipals, etc., però en tot cas, a la seva disposició en 
qualsevol cas per fer-ho. Es va fer... es va organitzar una visita fa unes setmanes a 
l’espai de l’Escola Industrial, no sé si van tenir ocasió de ser-hi però, en qualsevol cas, 
estic a la seva disposició per parlar-ne com i quan vulguin.  
  
A continuació pren la paraula el diputat senyor Ibáñez (C’s), qui diu: Una mica en la 
línia del que ha dit el senyor Duran, saber aquesta decisió política de a què es 
destinaran aquests edificis, perquè entenem que a l’hora de fer la rehabilitació ja es 
pot donar una rehabilitació cap a una certa utilització o cap a una altra; i d’altra banda, 
ens crida l’atenció el que ja ha comentat també el senyor Ciurana: el primer 
adjudicatari no formalitza el contracte, el segon renuncia, el tercer es retira, el quart, de 
moment està aquí, com deia ell, esperem que comenci. Però, fixem-nos-hi bé que 
entre l’oferta del primer i la del quart la diferència són escassament cinquanta mil 
euros i, després, pensem que mentre els serveis tècnics ho van valorar amb una 
valoració de sortida de sis milions cent vuitanta-un mil euros, s’adjudica per quatre 
milions, no arriba a quatre milions cent mil. Estem parlant de que s’adjudica per dos 
terços del preu de sortida, del preu inicial. Per a nosaltres aquí hi ha alguna cosa que 
no ens quadra perquè pot haver una certa diferència, però quan parlem de més d’un 
trenta-tres per cent a la baixa, hi ha alguna cosa preocupant i, en tot cas, esperar que 
si comença a fer les obres, que després no tinguem increments per millora que acabin 
desvirtuant una mica tot aquest procés i la renuncia dels tres primers.  
 
Intervé novament el diputat senyor Ciurana (CiU), qui diu: Sí, efectivament, que 
encara és més complex perquè algunes d’aquestes UTEs de les que s’han presentat, 
una part de la UTE deia que sí que estava disposada a mantenir l’obra i el preu i l’altra 
part no, és a dir, la part que oferia l’equipament, el servei, etc. No, no escolti’m 
nosaltres no mantenim la part d’obra, nosaltres no ho podem mantenir, per tant, és cert 
que això és complex però amb el sistema que avui per avui tenim, en el qual el factor 
preu té una preponderància absoluta, gairebé no al cent per cent, però sí una 
preponderància absoluta a l’hora de dictaminar o de fer la classificació corresponent, 
ens podem trobar amb aquestes coses. Precisament, també, un dels motius pels quals 
tenim aquesta prevenció és aquesta. És a dir, assegurar que això no es transformi en 
el que vostè deia, modificat o modificat, del modificat de... una cosa és que el projecte, 
a mesura que va evolucionant necessiti, perquè els requeriments funcionals són uns 
altres etc. això forma part i això és perfectament legal, etc. una altra cosa és que sigui 
la porta de darrere per entrar a altres consideracions i aquí, lògicament, no ens 
trobaran. En qualsevol cas, insisteixo amb el que he dit abans. Esperem que les obres 
comencin i pel que fa al recinte de l’Escola Industrial, a la seva disposició també per 
parlar-ne quan vulguin.  
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
despesa, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, corresponent al preu públic 
per la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma 
Hestia, a favor del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), com a 
prestador del servei, per un import de 186.000 € (cent vuitanta-sis mil euros).- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de novembre 
de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre d’altres, el conveni 
tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la 
seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del sistema 
d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA. 
 
La Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, entre d’altres, 
el dictamen (A-404/14) que proposa l’adhesió a la prestació del servei Hèstia als ens 
de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de Barcelona, per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials Diba-Hèstia d’acord amb les 
condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part del 
Consorci AOC publicades a la seva Seu Electrònica. 
 
Posteriorment la Junta de Govern en sessió ordinària de data 18 de desembre de 
2014, va aprovar, entre d’altres, el dictamen (A-749/14) que proposa la modificació del 
servei a partir de l’1 de gener de 2015, amb els serveis HESTIA-AOC consisteixen en: 
 

 Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
 Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
 Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o 

d’altres. 
 Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de 

treball, accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda. 
 Formació dels usuaris dels ens locals. 
 Suport per a la gestió d’incidències. 

 
La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya comporta el pagament d’un preu públic establert en funció del nombre 
d’habitants de l’àrea bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei i que, en el 
cas de la Diputació de Barcelona, ascendeix a un import per a l’any 2016, de com a 
màxim, cent vuitanta-sis mil euros (186.000,00 EUR), IVA inclòs. 
 
Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei HESTIA. Aquesta 
incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny 3 i 
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al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees bàsiques. 
Finalment a l’any 2016 s’ha assolit la gestió íntegra de totes les funcionalitats de l’eina 
per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del total a pagar. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha dissenyant el model de treball i de suport 
funcional als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que s’ha dotat dels 
recursos necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del 
servei que ofereix als ens locals de la província que té com a suport tecnològic el 
programari HESTIA, i que la Corporació va assumir l’any 2015 les següents taques: 

 
 Formació dels usuaris dels ens locals. 
 Suport per a la gestió d’incidències. 

 
Vist que la posada en marxa d’aquest nou model de treball li ha permès assumir amb 
recursos propis part de la gestió fins ara encomanada al consorci AOC, en els termes 
previstos a l’Acord de la Junta de Govern núm. 404/14 de data 24 de juliol de 2014 . 
 
Vist que està prevista una dotació econòmica en el pressupost de la Corporació del 
2016, de 186.000,00 Euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 
G/14200/23100/22709 de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius. 
 
Vist que el servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any 2016, 
ascendeix a 186.000,00 Euros, d’acord amb el detall aportat pel Consorci AOC (Annex 
1) que es correspon amb els preus públics aprovats per l’esmentat Consorci per a la 
prestació del Servei Hèstia.  
 
Atès l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 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 despesa corresponent al preu públic per a l’anualitat del 2016, 
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, per un import de 186.000,00 Euros.  
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2016, derivada de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un 
import de 186.000,00 Euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/142000/23100/22709 del vigent Pressupost.   
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El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per 
part del Consorci AOC.  
 
Tercer .- NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), així com als ens locals adherits al conveni de la Diputació de Barcelona per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA”.  
 
Servei de Programació 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus a 
subvencionar, del tipus d’actualització i la subvenció màxima per municipi per al 
Programa de Crèdit Local, durant l’exercici 2017.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“1.- Antecedents 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de 
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de 
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats 
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de 
serveis públics.  
 
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la 
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un 
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de 
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments 
municipals. 
 
La Diputació de Barcelona, el 25 de juliol de 2016, va signar una acció concertada per 
als anys 2016 i 2017 (acord de la Junta de Govern de 09.06.2016, relatiu a la selecció 
del Banco de Sabadell, S.A. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local). 
 
2.- Fixació de tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona, tipus 
d’interès d’actualització i subvenció màxima per municipi pel Programa de Crèdit 
Local. 
 
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada 
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes 
Reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”, aprovades 
pel Ple corporatiu en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de 
01.03.2012.  
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Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 9, el que tot seguit s’indica: 
 
“Anualment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus 
d'interès d'actualització (lletra D de la fórmula de càlcul), el tipus d'interès a 
subvencionar (I), i els límits màxims de subvenció per habitant als quals fa referència 
l'article anterior, determinats per les circumstàncies dels mercats financers, la 
conjuntura econòmica, el tipus d'interès dels préstecs pactats en el conveni signat amb 
l'entitat financera per executar el Programa de Crèdit Local i la consignació 
pressupostària que hi figuri en els pressupostos anuals de la Diputació de Barcelona 
per aquest programa ”. 
 
Al seu torn, d’acord amb l’article 7 de les esmentades Normes Reguladores, 
s’estableix: 
 
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts percentual 
del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent: 
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On: 
 
P = Coeficient respecte a l’import del préstec. 
D = Tipus d'interès d’actualització. 
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que 
no podrà superar els deu anys. 
I = Tipus d’interès a subvencionar.” 
 

Així mateix, aquest mateix article 7 de les esmentades Normes Regulades, disposa 
que per a la determinació del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a 
referència la mitja de l’EURIBOR a tres mesos del mes d’octubre anterior al de 
l’exercici pressupostari en el decurs del qual s’atorgui la subvenció. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 8 d’aquestes Normes Reguladores, el límit màxim de la 
subvenció per a cada municipi i EMD es determinarà en funció de la població 
publicada per l'INE referent a l'any de la petició, segons la ponderació en euros per 
habitant i trams de població que aprovi la Junta de Govern. 
 
3.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local 
 
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que 
disposa l’esmentat article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local 
de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació considera que el tipus d’interès a 
subvencionar durant tot l’exercici 2017, serà el total del diferencial sobre l’Euríbor de 
l’import de préstec signat. Es subvencionarà íntegrament el préstec, si l’import és igual 
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o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari es subvencionarà 
proporcionalment.  
 
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 7 de les mateixes 
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc 
d’Espanya, la mitjana de l'Euríbor a 3 mesos del mes d’octubre de 2016 és -0,309%. 
 
Finalment, en aplicació dels principis de transparència i publicitat que regeixen 
l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació 
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient 
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada 
municipi i EMD, determinat en funció de la població de cada municipi publicada per 
l’INE en l’any de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de 
població que se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 8 
sobre les dites Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent: 
 

Trams de població Euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- FIXAR el DIFERENCIAL sobre l’Euríbor de cada préstec, en el moment 
d’aprovació de l’operació creditícia per l’entitat adjudicatària, com al tipus d’interès a 
subvencionar; d’acord amb l’article 9 de les “Normes reguladores del Programa de 
Crèdit Local”, aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de 22 
de desembre de 2011 (BOPB 01.03.2012). Es subvencionarà íntegrament el préstec, 
si l’import és igual o inferior a l’import màxim subvencionable. En cas contrari, es 
subvencionarà proporcionalment. 
 
Segon.- FIXAR en un -0,309% el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el 
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes 
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reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local. 
 
Tercer.-. FIXAR la subvenció màxima, per a l’exercici 2017, en euros per municipi com 
la resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula 
següent: 
 

Trams de població euros/hab. 

0-2.000 11,51 

2.001-5.000 10,05 

5.001-10.000 7,69 

10.001-20.000 6,23 

20.001-50.000 5,06 

50.001-100.000 4,24 

Més de 100.000 2,78 

 
Per evitar la manca de continuïtat en la distribució conseqüència dels salts de tram que 
es puguin produir, la subvenció màxima de cada ajuntament es determinarà pel major 
valor que resulti entre els dos següents: el producte de la seva població i l’import per 
habitant del seu tram o bé, la població que delimita la part superior del tram anterior 
per l’import per habitant del tram anterior. 
 
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 8 de les Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió de 22 de desembre de 2011 i publicades al BOPB de l’1 de març de 2012.  
 
Quart.- ESTABLIR la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins a 31 de 
desembre de 2017. 
 
Cinquè.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per a coneixement general. 
 
Sisè.- DONAR compte al Ple dels presents acords per al seu coneixement, d’acord 
amb l’article 9 de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB de 1 de març de 2012.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 43.009,36 € (quaranta-tres mil nou euros amb trenta-sis 
cèntims), a l'Ajuntament d’Alella, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2016.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Alella presentà en data 21/11/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
675.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Alella. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 675.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
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1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 675.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 43.009,36 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 43.009,36 EUR a l'Ajuntament d'Alella per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
21/11/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Alella, d'acord amb la minuta que es va 
aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 29.582,85 € (vint-i-nou mil cinc-cents vuitanta-dos euros 
amb vuitanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
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a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Argentona presentà en data 02/11/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
635.910,71 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Argentona. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 635.910,71 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 635.910,71 EUR amb una 
subvenció d’import de 29.582,85 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 29.582,85 EUR a l'Ajuntament d'Argentona per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
02/11/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Argentona, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 12.599,18 € (dotze mil cinc-cents noranta-nou euros 
amb divuit cèntims) a l'Ajuntament de Canovelles, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Canovelles presentà en data 30/11/2016 una sol·licitud d'un préstec 
de 270.830,95 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Canovelles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 270.830,95 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 270.830,95 EUR amb una 
subvenció d’import de 12.599,18 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa   
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 12.599,18 EUR a l'Ajuntament de Canovelles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
30/11/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canovelles, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.517,41 € (trenta mil cinc-cents disset euros amb 
quaranta-un cèntims) a l'Ajuntament de Lliçà de Vall, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
  
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Lliçà de Vall presentà en data 15/11/2016 una sol·licitud d'un préstec 
de 656.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 656.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 656.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 30.517,41 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 30.517,41 EUR a l'Ajuntament de Lliçà de Vall 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 15/11/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà de Vall, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 106.578,34 € (cent sis mil cinc-cents setanta-vuit euros 
amb trenta-quatre cèntims) a l'Ajuntament de Molins de Rei, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 02/11/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.291.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Molins de Rei. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.291.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.291.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 106.578,34 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 106.578,34 EUR a l'Ajuntament de Molins de Rei 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 02/11/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 68.496,39 € (seixanta-vuit mil quatre-cents noranta-sis 
euros amb trenta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

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

L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 07/10/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.075.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 

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

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.075.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.075.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 68.496,39 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 68.496,39 EUR a l'Ajuntament de Montornès del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 07/10/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montornès del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 13.380,69 € (tretze mil tres-cents vuitanta euros amb 
seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Navarcles, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 28/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
210.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Navarcles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 210.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 210.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 13.380,69 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 13.380,69 EUR a l'Ajuntament de Navarcles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
28/10/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 173 

Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 23.801,52 € (vint-i-tres mil vuit-cents un euros amb 
cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sallent, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
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municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sallent presentà en data 28/10/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
373.547,14 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sallent. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 373.547,14 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
1,156%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 373.547,14 EUR amb una 
subvenció d’import de 23.801,52 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 23.801,52 EUR a l'Ajuntament de Sallent per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
28/10/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sallent, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 38.222,69 € (trenta-vuit mil dos-cents vint-i-dos 
euros amb seixanta-nou cèntims), a l’Ajuntament d'Arenys de Mar, per a finançar 
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l’actuació local “Adquisició camió brigada municipal”, 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 d'Arenys de Mar, presentada en 
data 14/11/2016 per finançar la inversió “Adquisició camió brigada 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). 
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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 d'Arenys de Mar  
Actuació:  Adquisició camió brigada municipal 
Import crèdit:  38.222,69 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,11% 
Interessos implícits estimats  -126,46 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 110/2016 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-vuit mil dos-cents vint-i-dos 
euros amb seixanta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 80.000 € (vuitanta mil euros), a l’Ajuntament 
d'Arenys de Mar, per a finançar l’actuació local “Reurbanització carrer Bisbe i 
Plaça Josep Arnau”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB d’1.3.2012. 
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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 d’Arenys de Mar, presentada en 
data 02/12/2016 per finançar la inversió “Reurbanització c/Bisbe Català i Pl. Arnau” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament d’Arenys de Mar  
Actuació:  Reurbanització c/Bisbe Català i Pl. Arnau 
Import crèdit:  80.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  1.002,76 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 123/2016 
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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 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 

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.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000 € (cinquanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament 
de Canovelles, per a finançar l’actuació local “Reforma dependències Serveis 
Socials”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’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 Canovelles, presentada en 
data 24/11/2016 per finançar la inversió “Reforma dependències Serveis Socials” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Canovelles  
Actuació:  Reforma dependències Serveis Socials 
Import crèdit:  55.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  689,40 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 116/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-cinc mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 120.000 € (cent vint mil euros), a l’Ajuntament de 
Canovelles per a finançar l’actuació local “Reformes de l'edifici de la biblioteca”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la Resolució de 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 Canovelles, presentada en 
data 24/11/2016 per finançar la inversió “Reformes de l'edifici de la biblioteca” 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 Canovelles  
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Actuació:  Reformes de l'edifici de la biblioteca 
Import crèdit:  120.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  1.504,14 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 117/2016 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 € (trenta mil euros), a l’Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l’actuació local “Construcció pista tenis, pàdel i edifici 
serveis”, 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 Casserres, presentada en 
data 09/11/2016 per finançar la inversió “Construcció pista tenis, pàdel i edifici serveis” 
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 Casserres  
Actuació:  Construcció pista tenis, pàdel i edifici serveis 
Import crèdit:  30.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  376,03 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 112/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta 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, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l’actuació local “Dèficit de 
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finançament en inversions executades”, 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 Figaró-Montmany, 
presentada en data 27/09/2016 per finançar la inversió “Dèficit de finançament en 
inversions executades” 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 Figaró-Montmany  
Actuació:  Dèficit de finançament en inversions 

executades 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 84/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
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, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 137.003,20 € (cent trenta-set mil tres euros amb 
vint cèntims), a l’Ajuntament de Monistrol de Calders, per a finançar l’actuació 
local “Escultures Fèlix Estrada”, 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 Monistrol de Calders, 
presentada en data 13/07/2016 per finançar la inversió “Escultures Fèlix Estrada” 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 Monistrol de Calders  
Actuació:  Escultures Fèlix Estrada 
Import crèdit:  137.003,20 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  1.717,26 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 118/2016 
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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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-set mil tres euros amb 
vint cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.932,43 € (vint-i-set mil nou-cents 
trenta-dos euros amb quaranta-tres cèntims), concedit a l’Ajuntament de 
Monistrol de Calders per a finançar l’actuació “Instal·lació fibra òptica”, 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: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28/7/2016, es 
va concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Monistrol de Calders: 
 

Ens local:  Ajuntament de Monistrol de Calders  
Actuació:  Instal·lació fibra òptica 
Import crèdit:  27.932,43 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  634,55 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 37/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Vista la renúncia de l’ajuntament presentada en data 21/11/2016 per acord de la Junta 
de Govern de data 9/11/2016. 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
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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. 
 
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.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Monistrol de Calders  
Actuació:  Instal·lació fibra òptica 
Import crèdit:  27.932,43 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  634,55 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 37/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/062016), 

 
Segon.- RETORNAR l’import de de vint-i-set mil nou-cents trenta-dos euros amb 
quaranta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 15.000 € (quinze mil euros), a l’Ajuntament de 
Navarcles, per a finançar l’actuació local “Jocs infantils parc de la planota”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB 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 Navarcles, presentada en 
data 17/11/2016 per finançar la inversió “Jocs infantils parc de la planota.” 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 Navarcles  
Actuació:  Jocs infantils parc de la planota. 
Import crèdit:  15.000 euros 
Interès:  0% 
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Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  188,02 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2016 
 
* 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 16/09/2016 
(B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quinze mil € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 160.000 € (cent seixanta mil euros), a l’Ajuntament 
de Navarcles, per a finançar l’actuació local “Modificats 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). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Navarcles, presentada en 
data 17/11/2016 per finançar la inversió “Modificats 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 Navarcles  
Actuació:  Modificats pavelló municipal 
Import crèdit:  160.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.005,52  euros 
Anualitats:  10 
Referència: 114/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent 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.”  
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 € (cent setanta-cinc mil euros) a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
i reforma de Cal Puigjaner. Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
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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 d'Olesa de Montserrat, 
presentada en data 26/10/2016 per finançar la inversió “Rehabilitació i reforma de Cal 
Puigjaner. 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) 
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 d'Olesa de Montserrat  
Actuació:  Rehabilitació i reforma de Cal Puigjaner. Fase 1 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 101/2016 
 
* 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 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
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.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local 
“Adequació parcial del Casal de la Mainada”, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, 
presentada en data 28/11/2016 per finançar la inversió “Adequació parcial del Casal de 
la Mainada” 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 Pont de Vilomara i Rocafort  
Actuació:  Adequació parcial del Casal de la Mainada 
Import crèdit:  175.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 120/2016 
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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 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
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.”  
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar l’actuació local “Dipòsit de 
Urbapol”, 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 Pol de Mar, presentada 
en data 17/11/2016 per finançar la inversió “Dipòsit de Urbapol” 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 Pol de Mar  
Actuació:  Dipòsit de Urbapol 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 115/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
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.  
 

44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 24.796,44€ (vint-i-quatre mil set-cents noranta-sis 
euros amb quaranta-quatre cèntims), a l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui, per a finançar l’actuació local “Instal·lacions de clima al centre 
cultural”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
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“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/09/2016, es 
va concedir els següents crèdits a l’Ajuntament de Santa Margarida de Monbui: 
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Aules 1a.planta al centre cultural. Instal.lacions 
Import crèdit:  73.009,57 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.658,57 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el principi de 
prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, 
de 07/06/2016). 

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

 
En data 9/11/2016 es van signar els convenis reguladors dels crèdits. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de les actuacions a les quals es destinaven els 
crèdits, formulada per l’ajuntament en data 10/11/2016, per aplicar 24.796,44 euros a 
“Instal·lacions de clima al centre cultural”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data 01.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e) 
de la 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, provinents dels 
préstecs per al finançament de “Aules 1a.planta al centre cultural. Instal.lacions” i “ 
Camerinos i aules PB Centre Cultural. Construcció”:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Instal·lacions de clima al centre cultural 
Import crèdit:  24.796,44 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  310,81 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 111/2016 
 
* 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 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-quatre mil set-cents noranta-
sis euros amb quaranta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- ENTENDRE aplicable el conveni signat en 9/11/2016 en tot el que no 
modifica el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta 
modificació si transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de 
l’Ajuntament.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acordar la 
modificació d’un Crèdit de Caixa, d’import 73.009,57 € (setanta-tres mil nou 
euros amb cinquanta-set cèntims), concedit a l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui per a finançar l’actuació local “Aules 1a.planta al centre cultural. 
Instal·lacions”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la finalitat de 
destinar 9.657,31 € (nou-mil sis-cents cinquanta-set euros amb trenta-un 
cèntims) a l’actuació “Instal·lacions de clima al centre cultural” 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, 
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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: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/09/2016, es 
va concedir els següents crèdits a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui: 
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Aules 1a.planta al centre cultural. Instal.lacions 
Import crèdit:  73.009,57 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.658,57 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016). 

 
En data 9/11/2016 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’ajuntament en data 10/11/2016, per aplicar 24.796,44 euros a 
“Instal·lacions de clima al centre cultural”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data 01.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 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.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 29/09/2016 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Aules 1a.planta al centre cultural. Instal.lacions 
Import crèdit:  63.352,26 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.439,18 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, 
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  
Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada en un import de nou-mil sis-cents cinquanta-set 
euros amb trenta-un cèntims (9.657,31 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acordar la 
modificació d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.007,69 € (setanta mil set euros amb 
seixanta-nous cèntims) concedit a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
per a finançar l’actuació “Camerinos i aules PB Centre Cultural. Construcció”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar 15.139,13 € 
(quinze mil cent trenta-nou euros amb tretze cèntims) a l’actuació “Instal·lacions 
de clima al centre cultural”, 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: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29/09/2016, es 
va concedir els següents crèdits a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui: 
 

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

 

En data 9/11/2016 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’ajuntament en data 10/11/2016, per aplicar 24.796,44 euros a 
“Instal·lacions de clima al centre cultural”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data 01.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 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.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 29/09/2016 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Camerinos i aules PB Centre Cultural. Construcció 
Import crèdit:  54.868,56 (euros) 
Interès:  0% 
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Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.246,46 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 57/2016 
 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016), 

 
Segon.- REDUIR la despesa aprovada en un import de quinze mil cent trenta-nou 
euros amb tretze cèntims (15.139,13 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000 € (vint mil euros) a l’Ajuntament de Tona, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició tractor tallagespa”, 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. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tona, presentada en data 
12/12/2016 per finançar la inversió “Adquisició tractor tallagespa” 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 Tona  
Actuació:  Adquisició tractor tallagespa 
Import crèdit:  20.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  137,26euros 
Anualitats:  5 
Referència: 126/2016 
 
* 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 
07/12/2016 (B.O.E. núm. 296, de 08/12/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint 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.”  
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros) a l’Ajuntament 
de Tona, per a finançar l’actuació local “Pavimentació 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: 
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 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 Tona, presentada en data 
12/12/2016 per finançar la inversió “Pavimentació 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). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Tona  
Actuació:  Pavimentació carrers 
Import crèdit:  125.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,81% 
Interessos implícits estimats  5.392,97 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 124/2016 
 
* 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 07/12/2016 (B.O.E. núm. 296, de 08/12/2016) 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent 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.”  
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000,00 € (trenta mil euros) a l’Ajuntament de 
Tona, per a finançar l’actuació local “Àrea d'aportació municipal (reciclatge)”, 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 
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tona, presentada en data 
12/12/2016 per finançar la inversió “Àrea d'aportació municipal (reciclatge)” 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 Tona  
Actuació:  Àrea d'aportació municipal (reciclatge) 
Import crèdit:  30.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,81% 
Interessos implícits estimats  1.294,31euros 
Anualitats:  10 
Referència: 125/2016 
 
* 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 07/12/2016 (B.O.E. núm. 296, de 08/12/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta 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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50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 131.019,47 € (cent trenta-un mil dinou euros amb 
quaranta-set cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar l’actuació local 
“Inversions obra any 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. 
 
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 Torelló, presentada en data 
01/12/2016 per finançar la inversió “Inversions obra any 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 
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Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Torelló  
Actuació:  Inversions obra any 2016 
Import crèdit:  131.019,47 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  1.642,26 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 121/2016 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-un mil dinou euros 
amb quaranta-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.”  
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 43.980,53 € (quaranta-tres mil nou-cents vuitanta 
euros amb cinquanta-tres cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar 
l’actuació local “Inversions en adquisició de béns mobles 2016”, 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 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 Torelló, presentada en data 
01/12/2016 per finançar la inversió “Inversions en adquisició de béns mobles 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 Torelló  

Actuació:  Inversions en adquisició de béns mobles 2016 

Import crèdit:  43.980,53 euros 

Interès:  0% 

Tipus d’interès implícit* -0,11% 

Interessos implícits estimats  -145,51 euros 

Anualitats:  5 

Referència: 122/2016 
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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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-tres mil nou-cents 
vuitanta euros amb cinquanta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 49.999,62 € (quaranta-nou mil nou-cents noranta-
nou euros amb seixanta-dos cèntims), a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 
per a finançar l’actuació local “Avinguda 4 can Güell”, 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 de Torrelles de Llobregat, 
presentada en data 02/12/2015 per finançar la inversió “Avinguda 4 can Güell” 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 Torrelles de Llobregat  
Actuació:  Avinguda 4 can Güell 
Import crèdit:  49.999,62 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  626,72 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2015 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros amb seixanta-dos 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.”  
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 51.024,72 € (cinquanta-un mil vint-i-quatre euros 
amb setanta-dos cèntims), a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a 
finançar l’actuació local “Millora de Barris”, 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 
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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 Torrelles de Llobregat, 
presentada en data 24/11/2016 per finançar la inversió “Millora de Barris” 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 Torrelles de Llobregat  
Actuació:  Milllora de Barris 
Import crèdit:  51.024,72 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  639,57 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 119/2016 
 
* 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 16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-un mil vint-i-quatre 
euros amb setanta-dos 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.”  
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la part no disposada, per import de 92.202,69 € (noranta-dos mil dos-
cents dos euros amb seixanta-nou cèntims), per l’Ajuntament de l’Estany, 
referent al conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions, 
del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble i Viure al Poble Més”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
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està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució. 
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de 
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en 
el sentit d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:  
 

“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents: 
 
a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat (subvenció del 

Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests superin als crèdits 
concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol moment de la vigència del 
programa. 

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

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

L'Ajuntament de L’Estany signà en data 12 de juny de 2013 el conveni d'una línia de 
préstecs-pont de 480.241,07 euros per finançar despesa elegible 
 
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el 
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà) 
mitjançant el programa Viure al Poble de l’actuació “L’Estany: història i natura. El 
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patrimoni cultural i natural com a dinamitzador turístic” amb una despesa elegible de 
960.482,14 euros i una subvenció de 480.241,07 euros” 
 
L’Ajuntament de L’Estany ha formalitzat 3 préstecs-pont per import de 388.038,37 
euros, restant 92.202,69 euros per esgotar la línia del conveni. 
 
En data 6 d’octubre, l’alcalde de l’Ajuntament de L’Estany ha adoptat l’acord de la 
RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar préstecs per import de 92.202,70 euros en aquest 
conveni, que correspon a la part restant de la línia de préstec pendent de disposar.  
 
El Certificat de l’acord ha arribat per registre d’entrada EACAT el dia 11 d’octubre de 
2016 amb número E/000582-2016. 
 
Amb la voluntat d’intentar incorporar el menor romanent possible, en data 19 de gener 
de 2016, el Servei de Programació va sol·licitar, via correu electrònic als municipis 
amb qui Diputació de Barcelona té convenis per la línia de préstecs-pont, Viure al 
Poble i Viure al poble més, la previsió de sol·licitud de préstecs pendents de rebre. Per 
aquest motiu, l’import que consti a la renúncia municipal de la resta de la línia no 
disposada, pot no coincidir amb l’import de partida incorporada al pressupost de 2016. 
 
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan 
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per 
a cada ens local que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix 
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.  
 
Vist l’acord quart, apartat 1.4. en relació amb l’apartat 2on. del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016, 
sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions 
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent per formular la present 
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’Ajuntament de L’Estany de disposar de l’import 
de 92.202,70 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat de la 
Secretària municipal de data 6 d’octubre de 2016 amb registre d’entrada d’11 d’octubre 
de 2016 número E/000582-2016. 
 
Segon.- Retornar a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82125 l’import de 
92.202,69 euros i procedir a tancar l’expedient 227/2013. 
 
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Ajuntament de L’Estany.” 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació i el tancament dels fons de prestació “Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, amb termini de justificació fins al 31 de 
març de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
2n i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 12 de febrer de 

2015, va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” (ref. registre 
AJG 46/15), en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Govern Local 
2012-2015” (ref. registre AJG 667/14). 

 
2. Aquests fons es van concedir als ens locals membres de la Xarxa d’Observatoris 

del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) amb la finalitat d’enfortir les 
activitats i serveis prestats pels Observatoris. Els fons es van calcular en base a 
l’aplicació proporcional de criteris objectius (Manteniment d’una estructura mínima 
de suport/ Àmbit territorial/ Productes i serveis /Assistència i participació a la 
XODEL). En total es van concedir fons a 17 Observatoris per un import global de 
350.000,00€. 

 
3. El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de 

gener i el 31 de desembre de 2015 i el de justificació fins al 31 de març de 2016, 
d’acord amb els apartats 2.1 i 4.1 de l’acord tercer de l’esmentat acord de 
concessió. 

 

4. Durant el període d’execució dues entitats beneficiàries van presentar a la Diputació 
de Barcelona sol·licituds de pròrroga d’execució i justificació. Una vegada revisades 
aquestes es va considerar idoni concedir una pròrroga del termini d’execució, així 
com del de justificació. Aquestes van ser aprovades per decrets del president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, segons el detall següent: 

 

Ens beneficiari CIF Codi XGL 
Data aprovació decret de 

pròrroga 
Termini 

d’execució 
Termini de 
justificació 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 15/Y/212488 
24/12/2015 

(ref. registre 12717/15) 

30/04/2016 30/06/2016 Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 
Moianès 

Q5856406C 15/Y/202482 
24/12/2015 

(ref. registre 12719/15) 
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5. Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els 
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada 
revisada, l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic ha 
tramitat el pagament dels ajuts, es proposa el tancament del fons de prestació 
“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de 
serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació i la liquidació definitiva dels fons de prestació. 

 

2. Vist l’apartat 7.3.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon, per delegació de la 
Presidència, al vicepresident la competència d’elevar a la Junta de Govern 
l’aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació. 

 

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

ACORD 
 

Únic.- APROVAR la liquidació i tancament del recurs econòmic concedit per la Junta 
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 12 de febrer de 2015 consistent en el fons 
de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” (ref. registre AJG 
46/15), en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” (ref. registre AJG 667/14).” 

 

Servei de Teixit Productiu 
 

56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics corresponents al fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc de la convocatòria de l’any 2015 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats, del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

“Fets 
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 12 de 
febrer de 2015, va aprovar el dictamen amb el número 47/15, d’aprovació del recurs 
econòmic consistent en fons de prestació Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat en el marc del Catàleg de Serveis per a 
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 

2. D’acord amb el que disposen els punts 2.1 i 2.2 de l’acord tercer del dictamen 
número 47/15, el període d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 
31 de desembre de 2015, mentre que el període de justificació de despeses, 
d’acord amb l’establert el punt 4.1, finalitzava el dia 31 de març de 2016. 

 

3. Mitjançant decret núm. 12723/15, de data 22 de desembre de 2015, de la 
Vicepresidència 2a. i Presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, es va prorrogar el termini d’execució fins al dia 30 d’abril de 2016 i 
el termini de justificació fins al dia 30 de juny de 2016 a determinats ens locals. 

 

4. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, mitjançant decret núm. 
10529/16, de 28 d’octubre, de la Vicepresidència 2a. i Presidència delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, es va aprovar, la liquidació provisional 
de dos ajuts econòmics corresponents als fons de prestació Millora de la 
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el marc de 
la convocatòria de l’any 2015 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del 
Catàleg de Serveis per a l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d’acord amb el que es detalla en el quadre següent: 

 

 
5. L’esmentat decret de liquidació provisional va aprovar, així mateix, habilitar un 

període d’audiència de quinze dies hàbils, per tal que els ens destinataris afectats 
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes, amb l’advertiment que, 
de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats. 

 
6. El Consell Comarcal de l’Anoia va rebre la notificació corresponent per correu 

certificat amb acusament de rebuda amb data 10 de novembre de 2016. Per tant, el 
període d’audiència va finalitzar el dia 1 de desembre de 2016. 

 
7. El Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès va rebre la notificació 

corresponent per correu certificat amb acusament de rebuda amb data 11 de 
novembre de 2016. Per tant, el període d’audiència va finalitzar el dia 2 de 
desembre de 2016. 

Ens beneficiari NIF Codi XGL Aplicació pressupostària 
Import 

concedit 
Reducció 

Consell Comarcal 
de l’Anoia 

P5800006H 15/Y/202614 G/30103/43300/46580 
 

29.333,14 € 903,05 € 
 

Per despesa no 
elegible 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 15/Y/202606 
 

G/30103/43300/46780 
 

30.214,49 € 

4.355,44 € 

Per menor 
import justificat 
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8. Transcorreguts els respectius períodes d’audiència sense que cap dels dos ens 
locals hagi presentat al·legacions, es constata que els ajuts no han estat justificats 
en la seva totalitat, per la qual cosa és procedent procedir a la seva revocació, en la 
part no justificada. 

 
Fonaments de dret 
 
Vistos els apartats 7.2.d) i 7.3.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, 
publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat, en el marc de la convocatòria de l’any 2015 de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Catàleg de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 

Segon.- REVOCAR parcialment els ajuts econòmics dels fons de prestació Millora de 
la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el marc del 
Catàleg de Serveis per a l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 
atorgats mitjançant dictamen número 47/15, de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, reunida en sessió de data 12 de febrer de 2015, que s’indiquen a 
continuació:  
 

 

Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als ens destinataris afectats.” 

 

Servei de Mercat de Treball 
 

57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de suport “Finançament dels plans 
locals d’ocupació” (fase 1) del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb 
termini de justificació fins al 31 de març de 2016.- 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: 

Ens beneficiari NIF Codi XGL Aplicació pressupostària 
Import 

concedit 
Import que es 

revoca 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 15/Y/202614 
 

G/30103/43300/46580 
 

29.333,14 € 
 

903,05 € 
 

Consorci per a la 
Promoció de 

Municipis del Moianès 
Q5856406C 15/Y/202606 

 
G/30103/43300/46780 

 
30.214,49 € 4.355,44 € 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 19 de desembre de 

2013, va aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local, així com el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts corresponents a la 
línia de suport “Finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1), en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (ref. reg. AJG 674/13). 
 

2. D’acord amb l’article 15 del règim regulador del programa, el període d’execució de 
les actuacions comprenia entre l’1 de gener del 2013 i el 31 de desembre de 2015. 
En el mateix article s’establien dos terminis per justificar, un per presentar una 
justificació parcial el 31 de març de 2015 i, un altre, per a la justificació final el 31 de 
març de 2016. 
 

3. D’acord amb l’article 34 del règim regulador de la convocatòria, referent al 
tancament i liquidació d’aquesta, el centre gestor, mitjançant decret (ref. reg. D 
7897/16), va habilitar un termini d’audiència fins al 15 de setembre d’enguany, per 
tal que les entitats que no havien presentat justificació final suficient, poguessin 
presentar la documentació necessària per esmenar les deficiències detectades i 
al·legar el que estimessin pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació de l’ajut. 

 
4. Als Ajuntaments d’Argentona, Gironella, Sant Cugat del Vallès i Vallirana se’ls hi va 

requerir per esmenar les justificacions finals que van presentar i van rebre 
notificació de l’esmentat termini d’audiència, però no van presentar les justificacions 
rectificades ni van presentar al·legacions. Així, es considera segons l’informe tècnic 
que: 

 

 L’Ajuntament d’Argentona va presentar despeses no elegibles en la justificació 
final que comporta una revocació parcial de l’ajut. 
 

 L’Ajuntament de Gironella va presentar una part de despeses no elegibles en la 
justificació final que comporta una revocació parcial de l’ajut. 
 

 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar la justificació final amb una 
part de despeses que es consideren no elegibles, un cop descomptades 
aquestes, l’import justificat cobreix la totalitat de l’ajut atorgat i en 
conseqüència, s’ha tramitat el pagament final corresponent de la subvenció que 
faltava per liquidar. 

 

 L’Ajuntament de Vallirana va presentar justificació final amb un sumatori erroni 
de les despeses directes, donant un import inferior al realment executat, així es 
considera que el cost real cobreix la totalitat de l’ajut atorgat i en conseqüència, 
s’ha tramitat el pagament final de la subvenció que faltava per liquidar. 

 
5. Transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació així com el termini 

d’audiència, es proposa la liquidació i el tancament dins la línia de suport 
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“Finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1) del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local, d’acord amb els motius exposats en l’informe 
tècnic. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen núm. 674/13, de 19 de desembre, que aprova el programa 

complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (BOPB 27/12/2013). 

 
2. Vist l’apartat 7.2.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, l’aprovació i la liquidació definitiva dels programes 
complementaris. 
 

3. Vist l’apartat 7.1.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la Presidència es reserva la 
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació definitiva dels 
programes complementaris. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local dins la línia de suport 
“Finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1) amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2016. 
 
Segon.- REVOCAR parcialment i APROVAR les reduccions dels ajuts econòmics del 
Programa complementari de suport a l’economia productiva local dins la línia de suport 
“Finançament dels plans locals d’ocupació” (fase 1) amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2016, que s’indiquen a continuació: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 

Import 
reducció 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Ajuntament 
d’Argentona 

13/X/99906 61.927,99 € 54.008,66 € 7.919,33 € 1603901387 

Ajuntament de 
Gironella 

13/X/99994 37.846,65 € 32.558,29 € 5.288,36 € 1603901388 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
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58.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de “Suport a l’ocupació local” del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 31 de 
març de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (ref. reg. AP 92/12), que fou publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 2012, que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local 
de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i les metodologies d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
 

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 18 de desembre de 
2014, va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local, així 
com el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (ref. reg. AJG 735/14). 

 
3. Posteriorment i mitjançant diversos dictàmens, van ser aprovades les relacions 

individualitzades dels ajuts corresponents a la concessió definitiva del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, en la línia de suport a l’ocupació local. 
Als citats acords, van ser concedits diversos ajuts, entre els quals es troben les 
entitats següents, que dins del termini establert en el règim regulador van 
manifestar expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquests ajuts: 
 

 

Codi XGL Ens sol·licitant CIF 
Aprovació concessió 

definitiva 
Junta de Govern 

Import de 
l’ajut 

15/X/202636 
Ajuntament de Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 

26/02/15 
(ref. reg. 62/15) 

44.015,52 € 

15/X/202648 Ajuntament d’Esparreguera P0807500D 
26/02/15 

(ref. reg. 62/15) 
347.186,95 € 

15/X/202662 
Ajuntament de 

la Llacuna 
P0810300D 

26/02/15 
(ref. reg. 62/15) 

18.498,91 € 

15/X/208517 
Ajuntament de Badia del 

Vallès 
P0831200A 

26/03/15 
(ref. reg. 136/15) 

141.134,85 € 

15/X/202654 
Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 
26/02/15 

(ref. reg. 62/15) 
653.435,32 € 

15/X/203342 Ajuntament de Gironella P0809100A 
12/03/15 

(ref. reg. 103/15) 
57.198,60 € 

15/X/208597 
Ajuntament de la Roca del 

Vallès 
P0818000B 

26/03/15 
(ref. reg. 136/15) 

115.495,75 € 

15/X/201415 
Ajuntament de Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 

12/02/15 
(ref. reg. 40/15) 

49.709,66 € 

15/X/203404 Ajuntament de Vallirana P0829600F 
12/03/15 

(ref. reg. 103/15) 
133.828,45 € 
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4. Des de la Diputació de Barcelona es va efectuar una bestreta del 50% de l’ajut a 
cada ens beneficiari que va acceptar el fons de prestació, d’acord amb l’article 18 
del règim regulador del programa. 
 

5. D’acord amb els articles 19 i 20 del règim regulador del programa, el període 
d’execució de les actuacions comprenia entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de 
desembre de 2015, mentre que la justificació finalitzava el 31 de març de 2016. 
 

6. D’acord amb l’article 24 del règim regulador de la convocatòria, referent al 
tancament i liquidació d’aquesta, el centre gestor, mitjançant decret (ref. reg. D 
7899/16), va habilitar un termini d’audiència fins al 15 de setembre d’enguany, per 
tal que les entitats que no havien presentat justificació suficient, poguessin 
presentar la documentació necessària per esmenar les deficiències detectades i 
al·legar el que estiméssim pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació de l’ajut. 
 

7. Les entitats que s’inclouen al següent quadre van presentar la documentació 
esmentada si bé, d’acord amb l’informe tècnic emès, en data 10 de novembre de 
2016, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a continuació: 

 

Ens destinatari Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament de 
Castellví de 
Rosanes 

15/X/202636 

S’observen algunes mancances d’informació a 
la justificació i a més determinades despeses es 
consideren no elegibles per no adequar-se als 
requeriments del règim regulador. No obstant 
aquestes deficiències no tenen afectació 
econòmica en relació a la subvenció atorgada 
perquè l’entitat ha justificat un import superior a 
l’ajut atorgat. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

15/X/202648 
S’observen errors materials a la justificació que 
no afecten a l’elegibilitat de les despeses. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

Ajuntament de  
la Llacuna 

15/X/202662 

S’observen algunes mancances d’informació a 
la justificació i, a més, les despeses es 
consideren no elegibles per no adequar-se als 
requeriments del règim regulador, fet que 
comporta la revocació de l’ajut. 

Aprovar la revocació total i 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import avançat 

 
8. Les entitats que s’inclouen al següent quadre no van presentar la documentació 

esmentada i, d’acord amb els informes tècnics emesos en data 4 d’octubre i 10 de 
novembre de 2016, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a 
continuació: 
 

Ens destinatari Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

15/X/208517 
S’observen errors materials a la justificació que 
no afecten a l’elegibilitat de les despeses, a més 
renuncien a una part de l’ajut. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local 

Ajuntament de 
Castelldefels 

15/X/202654 
S’observen una sèrie d’errors materials i de 
mancances d’informació a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de la despesa. 

Procedir al pagament final 
corresponent 
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Ens destinatari Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament de 
Gironella 

15/X/203342 

Manca informació tècnica a la justificació però 
es valora que aquesta deficiència no afecta a 
l’elegibilitat de les despeses. El cost justificat és 
inferior a l’import concedit i no cobreix la totalitat 
de l’import avançat. 

Aprovar la revocació parcial 
i sol·licitar el reintegrament 
corresponent de l’import 
avançat no justificat 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

15/X/208597 
Manca informació tècnica a la justificació però 
es valora que aquesta deficiència no afecta a 
l’elegibilitat de les despeses. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

15/X/201415 

S’observen algunes mancances d’informació a 
la justificació i a més determinades despeses es 
consideren no elegibles per no adequar-se als 
requeriments del règim regulador, fet que 
comporta una revocació per menor import 
justificat. A més, no cobreix la totalitat de l’import 
avançat. 

Aprovar la revocació parcial 
i sol·licitar el reintegrament 
corresponent de l’import 
avançat no justificat 

Ajuntament de 
Vallirana 

15/X/203404 
S’observen errors materials a la justificació que 
no afecten a l’elegibilitat de les despeses. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

 
9. Transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació així com el termini 

d’audiència, es proposa la liquidació i el tancament dins la línia de suport a 
l’ocupació local del Programa complementari de foment a l’ocupació local, d’acord 
amb els motius exposats en els esmentats informes tècnics i recollits als quadres 
anteriors. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen núm. AJG 735/14 de 18 de desembre de 2014 que aprova 

el Programa complementari de foment de l’ocupació local, així com el seu règim de 
concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” (BOPB de 2 de gener de 2015). 

 
2. Vist l’apartat 7.2.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació i la liquidació definitiva dels programes complementaris. 
 

3. Vist l’apartat 7.1.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la Presidència es reserva la 
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació definitiva dels 
programes complementaris. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, dins la línia de suport a l’ocupació local,  
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2016. 
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Segon.- REVOCAR i APROVAR la reducció dels ajuts econòmics del Programa complementari de foment de l’ocupació local, dins la línia 
de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 31 de març de 2016, que s’indiquen a continuació: 

 

Ens destinatari CIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 

Import 
reducció 

Import 
pagament final 

Import ajust de 
valor 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 15/X/203342 57.198,60 € 5.527,20 € 51.671,40 € 0 € 
23.072,10 € 1603901810 

G/30101/24100/4
6242 5.527,20 € 

Pendent 
regularització 

Ajuntament de  
la Llacuna 

P0810300D 15/X/202662 18.498,91 € 0 € 18.498,91 € 0 € 9.249,46 € 1603901907 
G/30101/24100/4

6242 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 15/X/201415 49.709,66 € 14.781,00 € 34.928,66 € 0 € 24.854,83 € 1603901925 
G/30101/24100/4

6242 

 
Tercer.- ACCEPTAR la renúncia parcial i APROVAR la reducció de l’ajut econòmic del Programa complementari de foment de l’ocupació 
local, dins la línia de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 31 de març de 2016, que s’indica a continuació: 

 

Ens destinatari CIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 

Import 
reducció 

Import 
pagament final 

Import ajust de 
valor 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 15/X/208517 141.134,85 € 138.018,94 € 3.115,91 € 67.451,52 € 3.115,91 € 1603901809 
G/30101/24100/

46242 
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Quart.- SOL·LICITAR a diverses entitats locals destinatàries dels ajuts econòmics del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, dins la línia de suport a 
l’ocupació local el reintegrament de la quantitat satisfeta per avançat que s’indica al 
següent quadre, al compte de Catalunya Banc núm. 2013 0646 XXX de la Diputació de 
Barcelona, tenint en compte que en cas d’existir deutes de la Diputació amb l’ens 
s’efectuarà la corresponent compensació directament: 
 

Ens destinatari Codi XGL 
Import avançat a 

reintegrar 

Ajuntament de Gironella 15/X/203342 23.072,10 € 

Ajuntament de la Llacuna 15/X/202662 9.249,45 € 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca 15/X/201415 10.073,83 € 

 

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació i el tancament dels ajuts de la línia de “Suport a l’ocupació local” del 
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 15 de 
setembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (ref. reg. AP 92/12), que fou publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 2012, que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local 
de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i les metodologies d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
 

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 18 de desembre de 
2014, va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local,  així 
com el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (ref. reg. AJG 735/14). 

 
3. Posteriorment i mitjançant diversos dictàmens, van ser aprovades les relacions 

individualitzades dels ajuts corresponents a la concessió definitiva del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, en la línia de suport a l’ocupació local. 
Als citats acords, van ser concedits diversos ajuts, entre els quals es troben les 
entitats següents, que dins del termini establert en el règim regulador van 
manifestar expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació d’aquests ajuts: 
 

Codi XGL Ens sol·licitant CIF 
Aprovació concessió 

definitiva 
Junta de Govern 

Import de l’ajut 

15/X/208513 
Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 
26/03/15 

(ref. reg. 136/15) 
104.313,87 € 

15/X/208515 Ajuntament de Badalona P0801500J 
26/03/15 

(ref. reg. 136/15) 
1.038.113,10 € 
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4. Des de la Diputació de Barcelona es va efectuar una bestreta del 50% de l’ajut a 
cada ens beneficiari que va acceptar el fons de prestació, d’acord amb l’article 18 
del règim regulador del programa. 
 

5. D’acord amb els articles 19 i 20 del mateix règim, el període d’execució de les 
actuacions comprenia entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de desembre de 2015, 
mentre que la justificació finalitzava el 31 de març de 2016. 

 
6. No obstant, l’article 25 del règim permet als ens destinataris sol·licitar una 

pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació, sense que pugui excedir de la 
meitat de termini inicial previst. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds va 
finalitzar el 10 de desembre de 2015. 

 
7. Les entitats locals relacionades a l’anterior quadre van sol·licitar, dins del termini 

establert, una ampliació dels terminis d’execució i justificació, que la Diputació de 
Barcelona va aprovar fixant com a termini màxim d’execució el 30 de juny de 2016 
i el de justificació el 15 de setembre de 2016. 

 
8. D’acord amb l’article 24 del règim regulador de la convocatòria, referent al 

tancament i liquidació d’aquesta, el centre gestor va habilitar un termini 
d’audiència  fins al 4 de novembre d’enguany, per tal que les entitats que no 
havien presentat justificació suficient, poguessin presentar la documentació 
necessària per esmenar les deficiències detectades i al·legar el que estiméssim 
pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació de l’ajut. 

 
9. Les entitats que s’inclouen al següent quadre van presentar la documentació 

esmentada, si bé, d’acord amb l’informe tècnic emès, en data 24 de novembre de 
2016, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a continuació: 

 
Ens 

destinatari 
Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament 
de Badalona 

15/X/208515 

S’observen una sèrie d’errors materials i de 
mancances d’informació a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. A més, 
l’entitat ha renunciat parcialment a l’ajut atorgat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir al 

pagament final 
corresponent 

Ajuntament 
de Cubelles 

15/X/208441 

S’observa un error material en el sumatori de 
despeses elegibles i en càlcul de les despeses 
indirectes que, no obstant, no té afectació 
econòmica en relació a la subvenció atorgada 
perquè l’entitat ha justificat un import superior a l’ajut 
atorgat. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

Codi XGL Ens sol·licitant CIF 
Aprovació concessió 

definitiva 
Junta de Govern 

Import de l’ajut 

15/X/208441 Ajuntament de Cubelles P0807300I 
26/03/15 

(ref. reg. 136/15) 
225.458,02 € 

15/X/203382 
Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 
12/03/15 

(ref. reg. 103/15) 
112.713,52 € 

15/X/208615 
Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 
26/03/15 

(ref. reg. 136/15) 
523.073,60 € 

15/X/203409 
Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 
12/03/15 

(ref. reg. 103/15) 
152.728,48 € 

15/X/208631 
Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 
26/03/15 

(ref. reg. 136/15) 
106.584,48 € 
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Ens 
destinatari 

Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

15/X/203382 
S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. 

Procedir al pagament final 
corresponent 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

15/X/208615 

S’observen algunes mancances d’informació  i un 
error material a la justificació  i, a més, determinades 
despeses es consideren no elegibles per no 
adequar-se als requeriments del règim regulador, fet 
que comporta una revocació per menor import 
justificat. L’entitat ha renunciat parcialment a l’ajut 
atorgat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local, aprovar la 
revocació parcial de l’ajut 
no justificat i procedir al 

pagament final 
corresponent 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida de 
Montbui 

15/X/203409 

S’observen algunes mancances d’informació a la 
justificació tècnica i, a més, determinades despeses 
es consideren no elegibles per no adequar-se als 
requeriments del règim regulador, fet que comporta 
una revocació per menor import justificat. L’entitat ha 
renunciat parcialment a l’ajut atorgat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local, aprovar la 
revocació parcial de l’ajut 
no justificat i procedir al 

pagament final 
corresponent 

 
10. Les entitats que s’indiquen en el següent quadre no van presentar la 

documentació esmentada i, d’acord amb l’informe tècnic emès en data 24 de 
novembre de 2016, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a 
continuació: 

 
Ens 

destinatari 
Codi XGL Deficiències / Observacions Proposta tècnica 

Ajuntament 
de l’Ametlla 
del Vallès 

15/X/208513 

S’observen algunes mancances d’informació a la 
justificació tècnica i, a més, determinades 
despeses es consideren no elegibles per no 
adequar-se als requeriments del règim regulador, 
fet que comporta una revocació per menor import 
justificat. 

Aprovar la revocació parcial i 
procedir al pagament final 

corresponent 

Ajuntament 
de Santa 
Margarida i 
els Monjos 

15/X/208631 
S’observen errors materials a la justificació que 
no afecten a l’elegibilitat de les despeses. El cost 
justificat és inferior a l’import concedit. 

Aprovar la revocació parcial i 
procedir al pagament final 

corresponent 

 

11. Transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació així com el termini 
d’audiència, es proposa la liquidació i el tancament dins la línia de suport a 
l’ocupació local del Programa complementari de foment a l’ocupació local, d’acord 
amb els motius exposats a l’esmentat informe tècnic i recollits als quadres 
anteriors. 
 

Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen núm. AJG 735/14 de 18 de desembre de 2014 que aprova 

el Programa complementari de foment de l’ocupació local, així com el seu règim de 
concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” (BOPB de 2 de gener de 2015). 

 

2. Vist l’apartat 7.2.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de Govern 
l’aprovació i la liquidació definitiva dels programes complementaris. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 229 

 
3. Vist l’apartat 7.1.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 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la Presidència es reserva la 
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació definitiva dels 
programes complementaris. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, dins la línia de suport a l’ocupació local,  
amb termini de justificació fins al 15 de setembre de 2016. 
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Segon.- REVOCAR parcialment i APROVAR la reducció dels ajuts econòmics del Programa complementari de foment de l’ocupació 
local, dins la línia de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 15 de setembre de 2016, que s’indiquen a continuació: 
 

Ens destinatari CIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 

Import 
reducció 

Import 
pagament final 

Import ajust de 
valor 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 15/X/208513 104.313,87 € 72.021,51 € 32.292,36 € 19.864,58 € 32.292,36 € 1603901934 
G/30101/24100/

46242 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 15/X/208631 177.640,80 € 161.111,11 € 16.529,69 € 72.290,71 € 16.529,69 € 1603901935 
G/30101/24100/

46242 

 
Tercer.- ACCEPTAR la renúncia parcial i APROVAR la reducció de l’ajut econòmic del Programa complementari de foment de l’ocupació 
local, dins la línia de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 15 de setembre de 2016, que s’indica a continuació: 

 

Ens destinatari CIF Codi XGL Import concedit 
Justificació 

total 
acceptada 

Import 
reducció 

Import 
pagament final 

Import ajust de 
valor 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 15/X/208515 1.038.113,10 € 1.030.942,84€ 7.170,26 € 511.886,29 € 7.170,26 € 1603901936 
G/30101/24100/

46242 

 

Quart.- ACCEPTAR la renúncia parcial, REVOCAR parcialment i APROVAR la reducció de l’ajut econòmic del Programa complementari 
de foment de l’ocupació local, dins la línia de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 15 de setembre de 2016, que 
s’indica a continuació: 
 

Ens destinatari CIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 
Import reducció 

Import 
pagament 

final 

Import ajust de 
valor 

Núm. 
ajustament de 

valor 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
St. Cugat del 
Vallès  

P0820400J 15/X/208615 523.073,60 € 513.282,33 € 
9.791,27 €  

(4.876,40 € renúncia i 
4.914,87 € revocació)  

251.745,53 € 9.791,27 € 1603901939 
G/30101/24100/

46242 

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 15/X/203409 152.728,48 € 148.141,30 € 
4.587,18 €  

(630,81 € renúncia i 
3.956,37 € revocació)  

71.777,06 € 4.587,18 € 1603901942 
G/30101/24100/

46242 
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Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb l’objecte 
d’implantar el programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les 
comarques de Barcelona.- 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 Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-
2019” que estableix les prioritats estratègiques de l'equip de govern, l'organització dels 
recursos de la corporació al servei d'aquestes prioritats i les principals línies d'actuació 
per als propers anys. El Pla estableix com a missió principal del mandat la d'enfortir la 
capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri territorial de Catalunya. En 
aquest sentit, el document fixa els objectius estratègics de la Diputació per aquest 
període, i entre d’altres, l’objectiu del foment de l'estructura productiva local i de 
l'ocupació. La Gerència de Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents 
línies d’actuació: promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació 
turística i internacionalització de projectes turístics locals.  
 
Dins la Gerència, l’Oficina Tècnica de Turisme, desenvolupa les línies d’actuació de 
gestió turística territorial i coneixement i innovació turística, i té com a missió atendre 
de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens 
locals de les comarques de Barcelona i els seus departaments de gestió turística 
(ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant informació 
qualificada del sector, transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva 
gestió, especialment a escala local, i a través de la realització de treballs, activitats, 
assessoraments i intervencions directes sobre recursos i  infraestructures. 
 
La línia d’actuació “gestió turística territorial” té com a objectiu específic incrementar el 
nombre d’ens locals compromesos amb el turisme responsable i sostenible. 
 
L’Organització Mundial del Turisme (OMT), com a organisme especialitzat en turisme 
adherit a l’Organització de les Nacions Unides, manifesta que “El desenvolupament 
turístic sostenible atén a les necessitats dels turistes i de les regions receptores, i al 
mateix temps protegeix i fomenta les oportunitats per al futur. Es concep com una via 
cap a la gestió de tots els recursos de forma que puguin satisfer les necessitats 
econòmiques, socials i estètiques, respectant al mateix temps la integritat cultural, els 
processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes que sostenen la 
vida”. Per tant, és un turisme que es desenvolupa amb activitats sostenibles sota 
l’esfera de la triple rendibilitat: ambiental, econòmica i sociocultural. 
 
L’any 1992 es van assentar les bases del concepte del desenvolupament sostenible a 
la “Cimera de la Terra” a Río de Janeiro. Posteriorment, l’any 1995 es va realitzar a 
Lanzarote la “Conferència Mundial de Turisme Sostenible”, posant les bases del que 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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significa aplicar el desenvolupament sostenible al turisme, el resultat de la qual va ser 
la “Carta Mundial de Turisme Sostenible”.  
 
En aquest procés, tant des de les administracions públiques com des del sector privat i 
fins i tot els mateixos turistes, la preocupació per desenvolupar un turisme sostenible 
ha anat creixent. Tant és així que actualment és una de les majors preocupacions per 
part dels turistes. D’aquesta manera s’han anat desenvolupant criteris i requisits per 
definir quines activitats i àrees són les que s’han d’aplicar en relació a la seva major 
incidència en el turisme. Aquest desenvolupament s’ha aplicat de forma prioritària al 
sector privat, especialment hoteler i no tant a la gestió pública d’un destí. Ha estat  
recentment que s’ha començat a treballar pel desenvolupament d’un marc conceptual 
sota el qual un Destí Turístic es pugui considerar com a sostenible i que ha conclós 
amb el desenvolupament de la primera certificació internacional per a Destinacions 
Turístiques Sostenibles, sota la marca Biosphere Responsible Tourism. 
 
S’entén el turisme en una Destinació com un sistema complex, que inclou visitants, 
població resident, territori i patrimoni, atenent a un plantejament integrador en el que la 
variable ambiental haurà de conjugar-se amb les restants variables de la sostenibilitat, 
les socials, les culturals, les econòmiques, les institucionals i les pròpiament ètiques 
dels productors i consumidors de serveis turístics.  
 
El turisme responsable significa un grau més en la sostenibilitat turística. Aquest ha de 
ser garantia d’autenticitat, un desenvolupament sostenible, protecció del patrimoni 
tangible, protecció del patrimoni intangible, desenvolupament endogen local, 
contribució a l’economia local, millora de la qualitat de vida, satisfacció, seguretat i 
qualitat turística, implicació del turista en el destí, etc. 
 
Per altra banda, i amb la finalitat de consensuar una definició operativa a nivell 
internacional dels estàndards de turisme sostenible i facilitar la comprensió d’aquesta 
als mercats i consumidors, l’any 2010 es crea el Consell Global de Turisme Sostenible 
(GSTC) impulsat per organitzacions líders en turisme sostenible, entre les quals està 
l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Aquest Consell implementa un programa de 
reconeixement, aprovació i acreditació en turisme  sostenible a nivell global i des de 
2013 presenta els Criteris Globals de Turisme Sostenible per a Destinacions, adreçat a 
aquelles destinacions turístiques que volen desenvolupar una estratègia de 
sostenibilitat recolzada en indicadors contrastats i comparables, i dissenyades per a 
ser utilitzades en tota escala de destinacions. 
 
La Gerència de Serveis de Turisme ja té experiència prèvia en projectes relacionats 
amb la implantació de criteris i indicadors de sostenibilitat en les destinacions 
turístiques de la demarcació. Per una banda està implantant el Sistema de qualitat 
Turística en Destinacions (SICTED) des de l’any 2004 en conveni amb Turespanya i 
amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. Aquest projecte s’ha realitzat 
en tot el territori de la demarcació (a excepció de la comarca del Barcelonès) i 
consisteix en la implantació de manuals de bones pràctiques en empreses i serveis 
turístics de les destinacions, formacions i treballs col·lectius entre els agents turístics 
públics i privats de les destinacions com el reconeixement a través d’auditories del 
treball realitzat.  
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La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona va signar en data 27 
de març de 2015 la “Carta de Compromís per al Turisme Responsable” amb el Consell 
Global de Turisme Responsable com a ferm compromís d’avançar cap a un model nou 
de desenvolupament turístic basat en els principis de sostenibilitat, la diversitat cultural 
i la responsabilitat social. Aquest any, com a continuació d’aquest compromís, s’han 
iniciat els treballs de consultoria i auditoria per a l’obtenció de la certificació -Biosphere 
Responsable Tourism per a destinacions turístiques- de la destinació “Barcelona és 
molt més“ i de les marques turístiques territorials: “Costa Barcelona”, “Paisatge de 
Barcelona“ i “Pirineus de Barcelona”, certificació atorgada per l’Instituto de Turismo 
Responsable (entitat privada sense ànim de lucre associada a l’OMT i vinculada a 
l’UNESCO), i acreditada pel GSTC. 
 
Per altra banda la Gerència de Serveis de Turisme té signats contractes-programa per 
al desenvolupament del turisme local amb les entitats de gestió turística comarcals de 
la demarcació. Aquests contractes, inclou com a un dels orientar la destinació 
comarcal cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme que inclou la qualitat 
com a etapa prèvia i necessària. L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el 
treball en destinació cap a tres grans reptes: 
 

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

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

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

 
La Diputació de Barcelona com a ens gestor de les marques turístiques “Costa 
Barcelona”, “Paisatge de Barcelona“ i “Pirineus de Barcelona”, que estan en procés 
d’obtenció de la certificació Biosphere Responsible Tourism, vol extendre la cultura de 
la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de 
Barcelona a través dels ens de gestió turística amb els que la Diputació ha signat un  
contracte programa. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’implementarà el programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística”. Aquest programa consisteix en la 
implantació d’uns manuals de bones pràctiques en sostenibilitat per a empreses 
aliniats amb la certificació Biosphere i complementats amb formacions intersectorials i 
tallers formatius coordinats pels ens de promoció turística comarcals.  
 
El desenvolupament i implantació territorial del programa “Compromís per a la 
sostenibilitat turística” es vol articular a través de conveni amb la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, atès que aquesta entitat és 
representativa del sector empresarial de les comarques de Barcelona i té una gran 
implantació territorial, a més de valorar-se molt positivament la col·laboració amb la 
Cambra en la implantació realitzada anteriorment del sistema de qualitat turística en 
destinacions (SICTED) a la província de Barcelona.  
 
Fonaments de dret 
 
Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a l’expedient. 
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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, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per 
treballar en la implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a 
les comarques de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS 
DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER TREBALLAR EN LA IMPLANTACIÓ 
DEL PROGRAMA “COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA” A LES 
COMARQUES DE BARCELONA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident segon i President 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, facultat 
d’acord amb 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, i publicada en el BOP de 22 
d’abril de 2016 i assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data 3 d’agost de 2016. 
 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, 
representada pel seu President, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d'actuació de mandat 2016-2019” 

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

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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II. Dins la Gerència, l’Oficina Tècnica de Turisme,  desenvolupa les línies d’actuació de 

gestió turística territorial i coneixement i innovació turística, i té com a missió atendre de 
forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens 
locals de les comarques de Barcelona i els seus departaments de gestió turística 
(ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant informació 
qualificada del sector, transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva 
gestió, especialment a escala local, i a través de la realització de treballs, activitats, 
assessoraments i intervencions directes sobre recursos i  infraestructures. 

 
III. La línia d’actuació “gestió turística territorial” té com a objectiu específic incrementar el 

nombre d’ens locals compromesos amb el turisme responsable i sostenible. 
 
IV. L’Organització Mundial del Turisme (OMT) ), com a organisme especialitzat en turisme 

adherit a l’Organització de les Nacions Unides, manifesta que “El desenvolupament 
turístic sostenible atén a les necessitats dels turistes i de les regions receptores, i al 
mateix temps protegeix i fomenta les oportunitats per al futur. Es concep com una via 
cap a la gestió de tots els recursos de forma que puguin satisfer les necessitats 
econòmiques, socials i estètiques, respectant al mateix temps la integritat cultural, els 
processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes que sostenen la 
vida”. Per tant, és un turisme que es desenvolupa amb activitats sostenibles sota 
l’esfera de la triple rendibilitat: ambiental, econòmica i sociocultural. 

 
V. L’any 1992 es van assentar les bases del concepte del desenvolupament sostenible a 

la “Cimera de la Terra” a Río de Janeiro. Posteriorment, l’any 1995 es va realitzar a 
Lanzarote la “Conferència Mundial de Turisme Sostenible”, posant les bases del que 
significa aplicar el desenvolupament sostenible al turisme, el resultat de la qual va ser 
la “Carta Mundial de Turisme Sostenible”.  

 
VI. En aquest procés, tant des de les administracions públiques com des del sector privat i 

fins i tot els mateixos turistes, la preocupació per desenvolupar un turisme sostenible ha 
anat creixent. Tant és així que actualment és una de les majors preocupacions per part 
dels turistes. D’aquesta manera s’han anat desenvolupant criteris i requisits per definir 
quines activitats i àrees són les que s’han d’aplicar en relació a la seva major incidència 
en el turisme. Aquest desenvolupament s’ha aplicat de forma prioritària al sector privat, 
especialment hoteler i no tant a la gestió pública d’un destí. Ha estat  recentment que 
s’ha començat a treballar pel desenvolupament d’un marc conceptual sota el qual un 
Destí Turístic es pugui considerar com a sostenible i que ha conclós amb el 
desenvolupament de la primera certificació internacional per a Destinacions Turístiques 
Sostenibles, sota la marca Biosphere Responsible Tourism. 

 
VII. S’entén el turisme en una Destinació com un sistema complex, que inclou visitants, 

població resident, territori i patrimoni, atenent a un plantejament integrador en el que la 
variable ambiental haurà de conjugar-se amb les restants variables de la sostenibilitat, 
les socials, les culturals, les econòmiques, les institucionals i les pròpiament ètiques 
dels productors i consumidors de serveis turístics.  

 
VIII. El turisme responsable significa un grau més en la sostenibilitat turística. Aquest ha de 

ser garantia d’autenticitat, un desenvolupament sostenible, protecció del patrimoni 
tangible, protecció del patrimoni intangible, desenvolupament endogen local, 
contribució a l’economia local, millora de la qualitat de vida, satisfacció, seguretat i 
qualitat turística, implicació del turista en el destí, etc. 
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IX. Per altra banda, i amb la finalitat de consensuar una definició operativa a nivell 
internacional dels estàndards de turisme sostenible i facilitar la comprensió d’aquesta 
als mercats i consumidors, l’any 2010 es crea el Consell Global de Turisme Sostenible 
(GSTC) impulsat per organitzacions líders en turisme sostenible, entre les quals està l’ 
Organització Mundial del Turisme (OMT). Aquest Consell implementa un programa de 
reconeixement, aprovació i acreditació en turisme  sostenible a nivell global i des de 
2013 presenta els Criteris Globals de Turisme Sostenible per a Destinacions, adreçat a 
aquelles destinacions turístiques que volen desenvolupar una estratègia de 
sostenibilitat recolzada en indicadors contrastats i comparables, i dissenyades per a ser 
utilitzades en tota escala de destinacions. 

 
X. La Gerència de Serveis de Turisme ja té experiència prèvia en projectes relacionats 

amb la implantació de criteris i indicadors de sostenibilitat en les destinacions 
turístiques de la demarcació. Per una banda està implantant el Sistema de qualitat 
Turística en Destinacions (SICTED) des de l’any 2004 en conveni amb Turespanya i 
amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. Aquest projecte s’ha  realitzat 
en tot el territori de la demarcació (a excepció de la comarca del Barcelonès) i 
consisteix en la implantació de manuals de bones pràctiques en empreses i serveis 
turístics de les destinacions, formacions i treballs col·lectius entre els agents turístics 
públics i privats de les destinacions com el reconeixement a través d’auditories del 
treball realitzat.  

 
XI. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona va signar en data 27 

de març de 2015 la “Carta de Compromís per al Turisme Responsable” amb el Consell 
Global de Turisme Responsable com a ferm compromís d’avançar cap un model nou 
de desenvolupament turístic basat en els principis de sostenibilitat, la diversitat cultural i 
la responsabilitat social. Aquest any, com a continuació d’aquest compromís, s’han 
iniciat els treballs de consultoria i auditoria per a l’obtenció de la certificació -Biosphere 
Responsable Tourism per a destinacions turístiques- de la destinació “Barcelona és 
molt més” i de les marques turístiques territorials: “Costa Barcelona”, “Paisatge de 
Barcelona” i “Pirineus de Barcelona”, certificació atorgada per l’Instituto de Turismo 
Responsable (entitat privada sense ànim de lucre associada a l’OMT i vinculada a 
l’UNESCO), i acreditada pel GSTC. 

 
XII. Per altra banda la Gerència de Serveis de Turisme té signats contractes-programa per 

al desenvolupament del turisme local amb les entitats de gestió turística comarcals de 
la demarcació. Aquests contractes, inclou com a un dels orientar la destinació comarcal 
cap a la gestió sostenible i responsable del Turisme que inclou la qualitat com a etapa 
prèvia i necessària. L’aposta per la qualitat turística ha permès orientar el treball en 
destinació cap a tres grans reptes: 

 
 El treball conjunt amb els empresaris i resta d’agents del sector turístic. 
 L’orientació al client i el treball orientat a la hospitalitat i l’acollida del visitant. 
 Una millora continua dels serveis amb la creació de productes més sostenibles i 

més eficients. 
 
XIV La Diputació de Barcelona com a ens gestor de les marques turístiques “Costa 

Barcelona”, “Paisatge de Barcelona“ i “Pirineus de Barcelona”, que estan en procés 
d’obtenció de la certificació Biosphere Responsible Tourism, vol extendre la cultura de 
la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de 
Barcelona a través dels ens de gestió turística amb els que la Diputació ha signat un  
contracte programa. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’implementarà el programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística”. Aquest programa consisteix en la 
implantació d’uns manuals de bones pràctiques en sostenibilitat per a empreses aliniats 
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amb la certificació Biosphere i complementats amb formacions intersectorials i tallers 
formatius coordinats pels ens de promoció turística comarcals.  

 
XV El desenvolupament i implantació territorial del programa “Compromís per a la sostenibilitat 

turística” es vol articular a través de conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, atès que aquesta entitat és representativa del sector empresarial 
de les comarques de Barcelona i té una gran implantació territorial, a més de valorar-se 
molt positivament la col·laboració amb la Cambra en la implantació realitzada anteriorment 
del sistema de qualitat turística en destinacions (SICTED) a la província de Barcelona. 

 
XVI  Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern 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 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona formalitzen un conveni amb l’objecte de col·laborar en la 
implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de 
Barcelona.  
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: 
 
- Dins del seu Pla d’Actuació de Turisme donarà suport a les empreses per tal de continuar el 

procés d’implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les 
comarques de Barcelona. 

 
- Mitjançant el servei de Gabinet Tècnic de Turisme assessorarà a les empreses i serveis 

turístics del seu àmbit d’actuació en els diferents sistemes de gestió de la qualitat i de la 
sostenibilitat turística.  

 
- La implantació i difusió del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” es 

concretarà en la realització dels següents treballs: 
 

a) Assistència individualitzada: assistència individualitzada a cadascun dels establiments 
adherits, amb l’objecte d’ajudar a la implantació dels Manuals de Bones Pràctiques en 
sostenibilitat. 

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

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

d) Accions de promoció del programa a les comarques de  Barcelona 
e) Altres accions de millora. 
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Per la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme: 
 
- Com a institució en procés d’obtenció de la certificació -Biosphere Responsable Tourism per 

a destinacions turístiques- de la destinació “Barcelona és molt més” i de les marques 
turístiques territorials: “Costa Barcelona”, “Paisatge de Barcelona” i “Pirineus de Barcelona” 
impulsarà la implantació del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les 
comarques de Barcelona, sense perjudici de la implicació posterior d’altres institucions 
públiques o privades. 

 
- La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de cent cinquanta mil euros 

(150.000€) per al període de desembre de 2016 a novembre de 2017 d’acord amb el 
següent detall:  

 
o amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48900, la quantitat de dotze 

mil euros (12.000,- €) del pressupost de l’exercici 2016. 
o amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/48900, la quantitat de 

cinquanta-quatre mil euros del pressupost de l’exercici 2016 
o amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/489, la quantitat de vuitanta-

quatre mil euros del pressupost de l’exercici 2017, condicionat a l’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2017 

 
Tercer.- Obligacions d’ambdues institucions 
 
- Aplicaran el Programa a les comarques de Barcelona de forma conjunta com a mètode de 

difusió de la sostenibilitat turística en les destinacions de l’àmbit territorial de la província de 
Barcelona. 

 
- Ambdues institucions mantindran una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació 

conjunta per al millor assoliment dels objectius previstos. 
 
- El Programa es desenvoluparà en diferents fases: sensibilització, formació, seguiment, 

comprovacions, obtenció de dades estadístiques de les destinacions, etc. Les diferents 
fases del sistema podran ser realitzades per tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme,  
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i dels ens de gestió 
turística de les destinacions beneficiaries o bé contractades a empreses proveïdores 
convenientment autoritzades. 

 
- Dins del procés de desplegament del Programa en les diferents destinacions, ambdues 

institucions tindran una representació tècnica a les taules de sostenibilitat que s’organitzin. 
 
- Es promocionarà i es donarà difusió de forma conjunta tant del Programa com de la seva 

marca de compromís per a la sostenibilitat turística per tal de garantir el coneixement dels 
establiments i de les destinacions implicades en el projecte. 

 
Les parts signants decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que destinaran 
anualment en el projecte i el consignaran en el seu pressupost. Així mateix, concretaran els 
treballs a realitzar en cada un dels períodes, mentre duri la vigència del present conveni, a 
excepció del període 2016-2017 (desembre 2016 - novembre 2017) que resta fixada en aquest 
conveni. Les aportacions de la Diputació de Barcelona restaran condicionades a l’aprovació per 
part dels seus òrgans de govern. 
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Quart.- Assignació de recursos 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, per al període de 
desembre de 2016 a novembre de 2017, contribuirà amb una aportació econòmica de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000€) destinats a finançar les despeses que es produeixin per 
la implantació i difusió del programa “Compromís per a la sostenibilitat turística”.  
 
Durant la resta de la vigència del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de 
Seguiment l’import que destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a 
realitzar en cada un del períodes. No obstant, les aportacions de la Diputació de Barcelona 
restaran condicionades a l’aprovació per part dels seus òrgans de govern.  
 

Cinquè.- Termini i forma de justificació 
 
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació Oficial de Barcelona haurà de justificar la 
realització de les activitats detallades en el present conveni per al primer any, com a màxim el 
dia 30 de novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació de 
justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació justificativa del compliment de 
les condicions imposades en els instruments reguladors del present conveni, així com de les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria justificativa del cost de l’activitat 
utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona. Igualment, restarà fixada 
la data màxima de justificació de les despeses de l’anualitat corresponent i per als anys 
successius el 30 de novembre . 
 
Sisè.- Pagament 
 
El pagament es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior, amb l’informe favorable de la Gerència de Serveis de 
Turisme. 
 
Així mateix, abans del pagament la Cambra Oficial d’Indústria, Comerç i Navegació haurà 
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
S’obliga a executar les activitats detallades en el present conveni de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
Està obligada 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 tot la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’import atorgat. 
 
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. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Setè.- Entrada en vigor, vigència i possibles pròrrogues del conveni 
 
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i fins el 30 de novembre de 2019.  
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Vuitè.- Seguiment del conveni 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment paritària entre la Delegació de Turisme de la 
Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que 
estarà formada per 2 membres de cada institució. 
 
La Comissió de Seguiment fixarà les seves normes d’actuació i establirà un pla de treball anual 
per determinar les característiques i l’abast de les actuacions que s’hagin de dur a terme. 
 
Les atribucions de la Comissió seran: 
 
- Programar l’execució de les actuacions de forma coordinada, determinant els criteris per a la 

seva realització i verificant el seu seguiment i execució. 
- Decidir les aportacions econòmiques al projecte i el procés de gestió de les actuacions 

programades, excepte les relatives a la primera anualitat que resten fixades en el present 
conveni. 

- Resoldre els problemes d’interpretació i compliment del conveni. 
 
Novè- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb antelació a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni requerirà acord unànime de les parts, que ho 
hauran de materialitzar per escrit i degudament signat per les persones autoritzades per a 
fer-ho. 
 

Desè.- Causes d’extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la pròrroga del 

mateix. 
 
b) L’acord unànime de totes les parts signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 

signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert un 
requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquests requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment del conveni i a les demès parts signants. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteixi l’incompliment, la part que l’ha 
adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 
indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

241 

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 
 
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.  
 
En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que s’han 
complit quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts, 
tenint en compte les regles establertes a l’article 52.2 LRJSP. 
 
No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni 
existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment 
podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual 
s’haurà de realitzar la liquidació de les mateixes en els termes establerts a l’article 52.2 
LRJSP. 
 
Onzè.- Interpretació i compliment 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es 
resoldran per acord d’ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es 
comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant de la 
jurisdicció que pertoqui. 
 
Dotzè.- Regim jurídic  
 
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions  de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  i  per les de la 
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.  
 
Tretzè.- Jurisdicció  
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les 
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data en el lloc 
i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000 €), distribuït de la manera següent: 
 

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48900, la quantitat de 
dotze mil euros (12.000,- €). 

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/48900, la quantitat de 
cinquanta-quatre mil euros  del pressupost de l’exercici 2016 

- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/489, la quantitat de 
vuitanta-quatre mil euros del pressupost de l’exercici 2017, condicionat a 
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2017. 

 
Tercer.- DECLARAR la pluriannualitat de la despesa. 
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Ens agradaria conèixer 
quins són els criteris per a determinar l’import de la minuta del conveni, en aquest cas 
de 150.000 euros.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al vicepresident segon i 
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, senyor 
Castells (CiU), qui diu: Sí, en tot cas, aquest és un conveni que es reitera anualment 
amb la Cambra de Comerç de Barcelona, aquest cas vostè el coneix i estem treballant 
amb l’acreditació Biosfera Turística per a tota la demarcació de Barcelona i, en tot cas, 
si vol més concretament a la Comissió Informativa propera li podem donar més 
informació al respecte.  
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels 
recursos de 2016 previstos en el contracte programa signat amb l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 29 de setembre de 2016 la Junta de Govern va aprovar el contracte 

programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per tal d’establir el marc de relacions 
entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística de la 
comarca. Aquest contracte programa va ser signat en data 15 de novembre de 
2016.  

 
2. El pacte quart del contracte programa, entre d’altres, estableix l’assignació dels 

recursos per a l’any 2016 fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2016 a 31 
de desembre de 2016, i un període de justificació fins el 31 de març de 2017. 

 
3. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha sol·licitat una 

ampliació del termini d’execució i justificació de l’assignació prevista per a l’any 
2016. 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per 

tant procedeix a aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017.   

 
Fonaments de dret 

 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
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subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000€. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos 
per a l’any 2016 en el contracte programa aprovat en data 29 de setembre de 2016 per 
Junta de Govern (Registre d’acords 472/16) i signat en data 15 de novembre de 2016. 
  
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà i incorporar còpia de la mateixa al contracte programa de referència 
signat en data 15 de novembre de 2016.”  
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels 
recursos de 2016 previstos en el contracte programa signat amb el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme i acceptació del canvi del projecte 
singular.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon 
i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 29 de setembre de 2016 la Junta de Govern va aprovar el contracte 

programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, per tal d’establir el marc de relacions entre ambdues 
entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca. Aquest 
contracte programa va ser signat en data 17 de novembre de 2016.  

 
2. El pacte quart del contracte programa, entre d’altres, estableix l’assignació dels 

recursos per a l’any 2016 fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2016 a 31 
de desembre de 2016, i un període de justificació fins el 31 de març de 2017. En 
aquest mateix pacte es va acordar que realitzarien com a projecte singular el 
“Projecte executiu patrimoni” 

 
3. Vist que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha sol·licitat una 

ampliació del termini d’execució i justificació de l’assignació prevista per a l’any 
2016 i un canvi de projecte singular. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

244 

4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per 
tant procedeix a aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017 i acceptar com a projecte singular: 
“Definició de segell Gastronòmic del Maresme”, “Elaboració i condicions tècniques 
pel desenvolupament d’una plataforma dels actius turístics de la Comarca del 
Maresme” i “Nou banc d’imatges dels actius turístics de la comarca del Maresme”.   

 
Fonaments de dret 

 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000€. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos 
per a l’any 2016 en el contracte programa aprovat en data 29 de setembre de 2016 per 
Junta de Govern (Registre d’acords 473/16) i signat en data 17 de novembre de 2016; 
i així com acceptar com a projecte singular els següents projectes: “Definició de segell 
Gastronòmic del Maresme”, “Elaboració i condicions tècniques pel desenvolupament 
d’una plataforma dels actius turístics de la Comarca del Maresme” i “Nou banc 
d’imatges dels actius turístics de la comarca del Maresme”.   
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme i incorporar còpia del mateix al contracte programa de referència signat en 
data 17 de novembre de 2016.”  
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació de l’assignació dels 
recursos de 2016 previstos en el contracte programa signat amb l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 29 de setembre de 2016 la Junta de Govern va aprovar el contracte 

programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
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Desenvolupament Econòmic del Garraf, per tal d’establir el marc de relacions entre 
ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca. 
Aquest contracte programa va ser signat en data 15 de novembre de 2016.  

 
2. El pacte quart del contracte programa, entre d’altres, estableix l’assignació dels 

recursos per a l’any 2016 fixant un període d’execució de l’1 de gener de 2016 a 31 
de desembre de 2016, i un període de justificació fins el 31 de març de 2017. 

 
3. Vist que l’Agencia de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha sol·licitat una 

ampliació del termini d’execució i justificació de l’assignació prevista per a l’any 
2016. 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la seva petició, i per 

tant procedeix a aprovar l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017.   

 
Fonaments de dret 

 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000€. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 
2017 i de justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos 
per a l’any 2016 en el contracte programa aprovat en data 29 de setembre de 2016 per 
Junta de Govern (Registre d’acords 474/16) i signat en data 15 de novembre de 2016. 
  
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf i incorporar còpia del present acord al contracte programa de referència 
signat en data 15 de novembre de 2016.” 
 

64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l’error material comès en el pacte quart del contracte programa, aprovat per 
acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, i 
signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, relatiu a la transcripció de 
l’import en lletres de l’assignació fixada per a l’any 2016.- 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 
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cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de setembre de 2016 (Acord núm. 

471/16), es va aprovar el contracte programa, entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc de 
relacions recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la 
comarca del Baix Llobregat.  

 
2. Vist que s’ha produït un error material en el pacte quart del contracte programa en 

la transcripció de l’import en lletres de l’assignació dels recursos previstos per a 
l’any 2016 al Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la 
rectificació d’errors materials existents en els actes administratius de les 
administracions públiques, procedeix practicar la conseqüent rectificació.  

 
2. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000€. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RECTIFICAR, d’acord amb el que preveu a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
en base a les raons adduïdes a la part expositiva de la present resolució, l’error 
material comès en el pacte quart del contracte programa aprovat per Junta de Govern 
de data 29 de setembre de 2016 (número d’acord 471/16) relatiu a la transcripció de 
l’import en lletres de l’assignació dels recursos previstos per a l’any 2016 al Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat, en els termes següents: 
 
On diu: 
“L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent 
vint-i-quatre mil dos-cents quaranta-quatre euros (109.947,46 €), sense perjudici que 
es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present Contracte 
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Programa, d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat”  
 
Ha de dir: 
“L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 2016 resta fixada en cent 
nou mil nou-cents quaranta-set euros amb quaranta-sis cèntims (109.947,46 €), sense 
perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del present 
Contracte Programa, d’acord amb els Plans d’Accions que anualment aprovi el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat”  
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat als efectes escaients.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
conveni marc de col·laboració, entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, en matèria de tractament i gestió de la informació referida al 
patrimoni cultural català en entorns digitals, connexió de les bases de dades que 
la contenen i la seva difusió i ús científic i divulgatiu.- 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: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que promou el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als 
municipis de la província, tot col·laborant en diferents camps, essent un d’ells el de la 
cultura. 

 

La Diputació de Barcelona, a través de la seva Gerència de Serveis de Cultura, vol 
impulsar el projecte Patrimoni al Núvol, que se situa en l’àmbit de la digitalització del 
patrimoni cultural, entès aquest concepte des del punt de vista més ampli, que inclou 
no només la generació de productes digitals, sinó també els aspectes relacionats amb 
l’accés i el consum de productes culturals i la producció de continguts de forma 
col·laborativa. 
 
El projecte Patrimoni al Núvol té com a objectius estratègics l’augment de l’ús social 
del patrimoni cultural, aprofitant especialment els valors formatius que aporta a la 
societat; igualment, pretén ampliar l’accés al coneixement, en posar a l’abast de la 
ciutadania el conjunt integral del patrimoni cultural abocat en un entorn digital que 
supera les barreres d’accessibilitat. En tercer lloc, el projecte cerca incrementar la 
visibilitat del patrimoni cultural impulsant la seva internacionalització, aprofitant les 
oportunitats que ofereixen les plataformes digitals. I, finalment, garantir la salvaguarda 
i la conservació del patrimoni mitjançant la seva migració a formats digitals que 
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assegurin la preservació de la integritat física dels béns, en oferir alternatives a llur ús 
social i explotació cultural. 
 
Aquest projecte és coincident amb les actuacions que desenvolupa l’Oficina de 
Patrimoni Cultural (OPC), tant en l’entorn del patrimoni documental de la demarcació –
donant suport als arxius municipals en les tasques de tractament documental i 
digitalització-, com en l’àmbit del patrimoni cultural en tota la seva extensió – a través 
del suport als museus locals i altres equipaments patrimonials, o amb la confecció dels 
mapes de patrimoni cultural a petició dels diversos municipis -. 
 
D’aquesta forma, la Diputació de Barcelona, mitjançant I’actuació de I'OPC, dóna 
suport als municipis en la implementació d'estàndards documentals en matèria de 
museus i arxius i a l'ús d'eines de documentació i gestió de la informació creades i/o 
impulsades per la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de facilitar la connexió de 
les bases de dades que contenen la informació sobre el patrimoni cultural català i 
facilitar-ne I’accés als ciutadans. Es compleix d’aquesta forma l’obligació de totes les 
administracions públiques de facilitar, quan els correspongui i dins de les seves 
possibilitats, el deure dels museus d’inventariar i documentar tots els béns culturals, tal 
i com fixa la Llei de Museus de Catalunya. 
 
D’altra banda, la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural estableix que la 
Generalitat de Catalunya té l’obligació d’elaborar i mantenir l’inventari del Patrimoni 
Cultural Català, el qual té com a finalitat de permetre la documentació i la recopilació 
sistemàtiques, la investigació i la difusió de tots els béns que l'integren. Les dades que 
composen aquests instruments són públiques, llevat d’algunes restriccions que les 
poden excloure de consulta pública, i la Generalitat haurà de garantir als ciutadans 
l’accessibilitat de les dades establint una xarxa descentralitzada de transmissió de 
dades. 
 
Així doncs, cal constatar que totes les administracions, en compliment del que 
estableixen les lleis de Museus i de Patrimoni Cultural Català, estan realitzant grans 
esforços per documentar, digitalitzar i fer accessible el patrimoni cultural alhora que 
impulsen l’ús social i la seva rendibilització com a motor econòmic. Tanmateix 
aquestes iniciatives sovint pateixen d’un cert grau de reiteració que els manca del grau 
d’eficiència desitjable. 

 

En aquest marc, cal situar la iniciativa del projecte Patrimoni al Núvol, que pretén 
coordinar les actuacions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en 
matèria de tractament i gestió de la informació referida al patrimoni cultural català en 
entorns digitals, la connexió de les bases de dades que la contenen i la seva difusió i 
l'ús científic i divulgatiu, amb la voluntat de millorar l’eficiència i l’impacte de les 
actuacions d’ambdues administracions. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
  
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el 
seu art. 47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions d’intencions de 
contingut general o bé que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals, 
en virtut del què disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’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 la 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 conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona per establir un marc de col·laboració en matèria de 
tractament i gestió de la informació referida al patrimoni cultural català en entorns 
digitals, connexió de les bases de dades que la contenen i la seva difusió i l'ús científic 
i divulgatiu, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
MITJANÇANT LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA I LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE CULTURA. 
 
Barcelona, 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Generalitat de Catalunya, xxx 
 
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, representada per l’Il.lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i 
Benaiges, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la 
Refosa 1/2016, sobre 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 núm. 3048/16, de data 
14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel Secretari delegat, 
Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016 (publicat al BOPB de data 3 
d’agost de 2016). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es 
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el present conveni. 
 
EXPOSEN 
 
Que la Llei 17/1990 de 2 de novembre, de Museus de Catalunya, estableix en el seu article 
11.1 i 2, l’obligació dels museus d’inventariar i documentar tots els béns culturals, i que la 
Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques tenen obligació de facilitar, 
quan els correspongui i dins de les seves possibilitats, el compliment d’aquesta obligació. 
 
Que la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català estableix en el títol 3r., 
capítol II, article 60. l’obligació d’elaborar i mantenir l’inventari del Patrimoni Cultural Català, 
el qual té com a finalitat de permetre la documentació i la recopilació sistemàtiques, la 
investigació i la difusió de tots els béns que l'integren; que les dades que el composen són 
públiques excepte aquelles que es poden excloure de consulta pública relatives a la situació 
jurídica, la localització i el valor dels béns; que la Generalitat haurà de garantir als ciutadans 
l’accessibilitat de les dades establint una xarxa descentralitzada de transmissió de dades. 
 
Que l’article 61 de l’esmentada llei de Patrimoni Cultural Català estableix que la Generalitat 
haurà de fomentar l'ús i el gaudi del patrimoni cultural català com a recurs de dinamització 
social i turística, respectant les necessitats de conservació i protecció dels béns i de llur 
entorn establertes per aquesta Llei. 
 
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant les accions impulsades des de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, presta un servei de suport als municipis en matèria de documentació, 
gestió i difusió del patrimoni cultural en l’àmbit local, que es fonamenta en el que s’estableix 
al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en els seus articles 91 i 92 sobre competències de les 
províncies i funcions d’assistència i cooperació. 
 
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’actuació de l’Oficina de Patrimoni Cultural, dóna 
suport a la implantació d’estàndards documentals en matèria de museus i arxius i a l’ús 
d’eines de documentació i gestió de la informació creades i/o impulsades per la Generalitat 
de Catalunya amb la voluntat de facilitar la connexió de les bases de dades que contenen la 
informació sobre el patrimoni cultural català i facilitar-ne l’accés als ciutadans. 
 
Que ambdues administracions estan d’acord en establir una col·laboració en el camp de la 
gestió de la informació referida al patrimoni cultural català en entorns digitals i la generació 
de nous canals i productes que contribueixin a una millor difusió i gaudi per part dels 
ciutadans, incloent-hi la participació en projectes conjunts d’àmbit nacional i internacional. 
 
Per la qual cosa, 
 
ACORDEN 
 
PRIMER. Objecte del conveni marc. 
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Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i coordinació entre la Gerència de 
Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona i la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el 
tractament i gestió de la informació referida al patrimoni cultural català en entorns digitals, la 
connexió de les bases de dades que la contenen i la seva difusió i l'ús científic i divulgatiu. 
 
SEGON. Contingut de convenis específics. 
 
Cada projecte específic acollit a aquest conveni marc cal que sigui objecte d’un conveni que 
ha d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:  
- Definició de l’objectiu. 
- Descripció del treball i del termini d’execució. 
- Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte. 
- Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzen de la coordinació i el 

desenvolupament del projecte. 

 
TERCER. Comissió de seguiment. 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una comissió 
seguiment, integrada per representants en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona i 
la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La tasca de la comissió de seguiment és proposar col·laboracions en temes d’interès comú, 
preparar els projectes específics i aclarir els dubtes que puguin plantejar-se en la 
interpretació i l’execució d’aquest acord marc i dels projectes específics. 
 
La comissió estarà composada per 6 membres en total (tres representants de cada una de 
les parts signants d’aquest acord).  
 
La comissió establirà el seu règim propi de convocatòries de sessions, de les quals 
s’estendrà la corresponent acta, reunint-se com a mínim dos cops l’any.  
 
QUART. Durada. 
 
Aquest conveni marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una duració 
de 4 anys, prorrogables de forma automàtica si no existeix voluntat resolutòria de qualsevol 
de les parts notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim de dos mesos 
d’antelació, respecte de la data d’expiració del conveni. 
 
CINQUÈ. Comunicació. 
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les 
imatges corporatives d’ambdues administracions en tots els suports en els que es decideixi 
fer visible l’objecte del present conveni. 
 
SISÈ. Causes de resolució. 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran 
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni. 
 
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

 L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos que s’hi han assumit.  
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 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.  
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes.  
 La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.  
 Les restants causes de resolució previstes a la normativa aplicable. 
 
SETÈ. Resolució de conflictes. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de 
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta via 
amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós 
administratiu de Barcelona.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament” 

 

Segon.- Facultar el Diputat delegat de Cultura per a la formalització d’aquest conveni i 
per a quantes actuacions se’n derivin. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars, en els municipis de la província de Barcelona on la 
Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 
2016-17.- 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 havent-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). 
 
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 dia 29 de setembre de 2016, 
va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al 
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curs escolar 2016-2017, per un import màxim de dos-cents sis mil euros (206.000.- 
EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015),es va publicar en data 11 d’octubre de 2016 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 30 de novembre de 2016. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 25 de novembre de 
2016 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a 
l’expedient. 
 
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 el que disposa l’article desè de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 
de data 29 de setembre de 2016 relatiu a les aplicacions pressupostàries que es 
podrien veure afectades i atès que les aplicacions pressupostàries afectades són les 
inicialment previstes, concretament l’aplicació pressupostària  G/40103/33410/46201 i 
G/40103/33410/46300. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2016-2017, d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen: 
 

NIF Ens local sol·licitant 
Total 
punts 

Dèficit del 
programa  

% 
concedit 
sobre el 
dèficit 

Import 
concedit 
arrodonit  

P0815500D 
Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans 

200 
17.418,00 € 50% 8.700,00 € 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 200 25.468,00 € 50% 12.730,00 € 

P0820600E 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

200 3.235,10 € 50% 1.610,00 € 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 200 11.546,49 € 50% 5.770,00 € 

V08901910 
Patronat Mpal. d'Educació 
de l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

200 6.091,60 € 50% 3.040,00 € 

P0811900J Ajuntament de Matadepera 198 6.967,31 € 50% 3.480,00 € 

P0809500B Ajuntament de Granollers 197 46.394,48 € 50% 22.730,00 € 

P5808501J 

Patronat Mpal. de Cultura, 
Educació, Infància i 
Joventut les Franqueses 
del Vallès 

197 16.015,00 € 50% 8.000,00 € 

P0806600C Ajuntament de Centelles 197 4.313,40 € 50% 2.150,00 € 

P0816200J 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

195 12.380,42 € 50% 6.190,00 € 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 195 10.871,95 € 50% 5.430,00 € 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

195 3.227,06 € 50% 1.610,00 € 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 195 3.492,10 € 50% 1.740,00 € 

P0830100D 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

195 6.030,43 € 45% 2.710,00 € 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

194 19.278,30 € 50% 9.630,00 € 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

194 4.150,00 € 50% 2.070,00 € 

P5809508D 
Mancomunitat 
Intermunicipal la Vall del 
Tenes 

194 34.365,55 € 50% 17.180,00 € 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

190 9.852,90 € 50% 4.920,00 € 

P0825900D 
Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

190 4.777,42 € 50% 2.380,00 € 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 190 2.201,13 € 50% 1.100,00 € 
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NIF Ens local sol·licitant 
Total 
punts 

Dèficit del 
programa  

% 
concedit 
sobre el 
dèficit 

Import 
concedit 
arrodonit  

P0812400J 
Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

189 17.362,00 € 50% 8.680,00 € 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

189 3.098,45 € 50% 1.540,00 € 

P0819500J 
Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

187 13.189,30 € 50% 6.590,00 € 

P0819700F 
Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

187 2.506,50 € 50% 1.250,00 € 

P0823400G 
Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

187 1.901,25 € 50% 950,00 € 

G08894644 
Patronat Mpal. de Cultura 
de Ripollet 

187 6.233,40 € 50% 3.110,00 € 

P0810400B Ajuntament de La Llagosta 186 5.125,90 € 50% 2.560,00 € 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

186 2.805,00 € 45% 1.260,00 € 

P0823800H 
Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

186 2.851,45 € 50% 1.420,00 € 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 186 2.436,50 € 50% 1.210,00 € 

P0816800G 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

186 3.465,28 € 50% 1.730,00 € 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

185 8.179,60 € 50% 4.080,00 € 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

185 638,55 € 50% 310,00 € 

P0805300A 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

185 1.035,73 € 50% 510,00 € 

P0800500A 
Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

185 1.909,85 € 50% 950,00 € 

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 185 3.862,52 € 50% 1.930,00 € 

P0828400B Ajuntament de Tordera 185 3.072,15 € 50% 1.530,00 € 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

185 1.064,28 € 50% 530,00 € 

P5812302G 
Institut Mpal d'Educació de 
Mollet del Vallès 

185 6.325,00 € 50% 3.160,00 € 

P0807100C 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

184 4.867,87 € 50% 2.430,00 € 

P0826300F 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

184 4.754,36 € 45% 2.130,00 € 

P0829700D Ajuntament de Vallromanes 184 1.772,50 € 50% 880,00 € 

P0825200I 
Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

183 1.376,00 € 50% 680,00 € 

P0809600J Ajuntament de Gualba 183 218,40 € 45% 150,00 € 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

182 10.743,40 € 50% 5.370,00 € 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

182 3.057,36 € 50% 1.520,00 € 

P0806800I Ajuntament de Collbató 180 2.050,00 € 50% 1.020,00 € 

P0808800G Ajuntament de Gavà 180 1.360,24 € 50% 680,00 € 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 180 5.527,52 € 50% 2.760,00 € 
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NIF Ens local sol·licitant 
Total 
punts 

Dèficit del 
programa  

% 
concedit 
sobre el 
dèficit 

Import 
concedit 
arrodonit  

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

176 561,25 € 45% 250,00 € 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià 
del Besòs 

174 12.644,80 € 45% 5.690,00 € 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

171 10.198,00 € 45% 4.580,00 € 

P0808700I Ajuntament de La Garriga 166 9.389,10 € 45% 4.220,00 € 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

162 509,50 € 45% 220,00 € 

P0824500C 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

160 3.630,00 € 45% 1.630,00 € 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

157 4.481,20 € 40% 1.790,00 € 

P5811301J 
Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell 

153 8.830,00 € 40% 3.530,00 € 

 
Segon.- DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds presentades per 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar (NIF P0810900A), l’Ajuntament de Rellinars (NIF 
P0817800F) per presentar fora del termini establert la documentació per prendre part 
en el procés de convocatòria i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (NIF 
P0824400F) per què presenta una programació que consta de tres espectacles, un 
dels quals es programa al mateix centre docent, i els altres dos corresponen a sortides 
al Palau de la Música de Barcelona. Aquest fet constata que les sessions no es 
realitzen en un espai escènic del mateix municipi o d’un municipi proper. 
 
Tercer.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs escolar 
2016-2017 segons estableix la convocatòria i les bases específiques i atenent a la 
disponibilitat pressupostària: 
 

Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració de les programacions, fixats a l’article 9 de la convocatòria i bases específiques. 
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte era de 200 punts. 
 
Totes les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total superior a 100 punts, amb un 
mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 ,3 i 4) i han estat considerades 
estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix l’article 9 de la 
convocatòria i bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i bases específiques, al seu article 11, la subvenció 
concedida serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses 
subvencionables que no queda coberta amb els ingressos de l’alumnat, altres subvencions 
i/o patrocinis) i, en cap cas, superarà els següents barems:  
 

 El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà. 

 El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 
interurbà. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

257 

Tenint en consideració l’esmentat article onzè no s’ha concedit cap ajut econòmic que superi 
el 50 % del dèficit, el 25 % del cost del programa en els municipis sense transport interurbà 
o el 35 % del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport interurbà. 
 
Quan el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a 
l’article 16 de la convocatòria i bases específiques, s’ha determinat l’import de la subvenció 
en base a aquests preus unitaris màxims. 
 
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no 
subvencionables (establertes a l’article 2 i 16) no s’han tingut en consideració a l’hora 
d’atorgar la subvenció. 
 
En l’apartat de “Programació proposada”, s'han valorat positivament les programacions que 
presenten els espectacles amb una qualitat artística contrastada (criteri 1) així com també la 
diversitat de gèneres artístics i/o les que opten per oferir més d'un espectacle per cicle 
(criteri 2). S'han valorat positivament les programacions que presenten companyies amb 
una sòlida i reconeguda trajectòria professional de la mateixa manera que eviten la 
concentració excessiva d’actuacions d’una mateixa companyia (criteri 3). S’han valorat 
positivament les programacions amb una acurada adequació a cada nivell educatiu (criteri 
4). 
 
En l’apartat de “Pressupost previst per l’activitat” (criteri 5), s'han valorat positivament els 
pressupostos sostenibles i coherents amb la proposta presentada. S’ha valorat 
negativament els casos en què en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han 
detectat incongruències en la proposta presentada. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 

 

NIF Entitat 

Programació proposada Pressupost 

Total Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 5 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

40 20 20 20 100 200 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 40 20 20 20 100 200 

P0820600E 
Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

40 20 20 20 100 200 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 40 20 20 20 100 200 

V08901910 

Patronat Mpal. 
d'Educació de 
l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

40 20 20 20 100 200 

P0811900J 
Ajuntament de 
Matadepera 

40 18 20 20 100 198 

P0809500B Ajuntament de Granollers 37 20 20 20 100 197 

P5808501J 

Patronat Mpal. de 
Cultura, Educació, 
Infància i Joventut les 
Franqueses del Vallès 

37 20 20 20 100 197 

P0806600C Ajuntament de Centelles 37 20 20 20 100 197 

P0816200J 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

37 18 20 20 100 195 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 37 18 20 20 100 195 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

37 18 20 20 100 195 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 40 15 20 20 100 195 
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NIF Entitat 

Programació proposada Pressupost 

Total Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 5 

P0830100D 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

40 15 20 20 100 195 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

34 20 20 20 100 194 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

34 20 20 20 100 194 

P5809508D 
Mancomunitat 
Intermunicipal la Vall del 
Tenes 

34 20 20 20 100 194 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

40 20 20 20 90 190 

P0825900D 
Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

40 20 20 20 90 190 

P0829500H 
Ajuntament de 
Vallgorguina 

40 10 20 20 100 190 

P0812400J 
Ajuntament de Montcada 
i Reixac 

31 18 20 20 100 189 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

34 15 20 20 100 189 

P0819500J 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

37 10 20 20 100 187 

P0819700F 
Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

40 7 20 20 100 187 

P0823400G 
Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

40 7 20 20 100 187 

G08894644 
Patronat Mpal. de Cultura 
de Ripollet 

37 10 20 20 100 187 

P0810400B 
Ajuntament de La 
Llagosta 

37 9 20 20 100 186 

P0810000J 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat 

40 6 20 20 100 186 

P0823800H 
Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

40 6 20 20 100 186 

P0829100G 
Ajuntament de 
Vacarisses 

40 6 20 20 100 186 

P0816800G 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

40 6 20 20 100 186 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

25 20 20 20 100 185 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

40 5 20 20 100 185 

P0805300A 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

40 5 20 20 100 185 

P0800500A 
Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

40 5 20 20 100 185 

P0820100F 
Ajuntament de Sant 
Celoni 

37 8 20 20 100 185 

P0828400B Ajuntament de Tordera 37 18 20 20 90 185 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

40 5 20 20 100 185 

P5812302G 
Institut Mpal d'Educació 
de Mollet del Vallès 

40 5 20 20 100 185 

P0807100C 
Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

37 7 20 20 100 184 

P0826300F 
Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

34 20 20 20 90 184 
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NIF Entitat 

Programació proposada Pressupost 

Total Criteri 
1 

Criteri 
2 

Criteri 
3 

Criteri 
4 

Criteri 5 

P0829700D 
Ajuntament de 
Vallromanes 

34 10 20 20 100 184 

P0825200I 
Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

40 3 20 20 100 183 

P0809600J Ajuntament de Gualba 37 6 20 20 100 183 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

22 20 20 20 100 182 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

37 5 20 20 100 182 

P0806800I Ajuntament de Collbató 34 6 20 20 100 180 

P0808800G Ajuntament de Gavà 34 6 20 20 100 180 

P0830200B 
Ajuntament de 
Viladecans 

40 20 20 20 80 180 

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

31 5 20 20 100 176 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià 
del Besòs 

37 7 20 20 90 174 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

31 20 20 20 80 171 

P0808700I 
Ajuntament de La 
Garriga 

37 9 20 20 80 166 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

37 5 20 20 80 162 

P0824500C 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

15 8 17 20 100 160 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

31 6 20 20 80 157 

P5811301J 
Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell 

28 5 20 20 80 153 

 

Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions segons estableix la 
convocatòria i bases específiques.  
 
Tal i com estableixen els articles 9 i 11 de la convocatòria i bases específiques serà 
aplicable el percentatge màxim de suport (50% del dèficit del programa) a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació 
menor. 
 
Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 180 punts coincideixen 
perfectament amb les línies i valors impulsats estratègicament per l’Oficina de Difusió 
Artística, per aquest motiu, els correspon el percentatge màxim de suport del 50% sobre el 
dèficit del programa. 
 
La puntuació mínima obtinguda ha estat de 153 punts. S’ha disminuït el percentatge màxim 
de suport als projectes que han obtingut una puntuació menor a 180, establint els següents 
barems: 
 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 180 i 200 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 50% del dèficit. 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 160 i 179 punts (ambdós inclosos) 
els correspon un 45% del dèficit. 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 153 i 159 punts (ambdós inclosos)  
els correspon un 40% del dèficit. 
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Tal i com preveu l’article 11 de la convocatòria i bases específiques, el percentatge màxim 
de suport s’ha reduït quan els ens beneficiaris en la convocatòria anterior (curs 2015/16) no 
van ajustar el seu balanç final al pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en un 
90%. En aquest cas, s’ha establert disminuir el percentatge de suport en un 5% en els 
ajuntaments de Viladecavalls, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Gualbà. 
 
Tal i com preveu l’article 11 de la convocatòria i bases específiques, s’ha establert una 
quantia mínima de 150.- EUR de subvenció per municipi. Per aquest motiu, a l’Ajuntament 
de Gualba, se li ha atorgat una subvenció de 150.- EUR, tot i que aquest import supera el 
50% del dèficit del seu programa. 
 
S’ha establert un import màxim de subvenció de 22.730.- EUR per municipi. 
 
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa en múltiples de 10 dels ajuts atorgats. 

 
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de DOS-CENTS SIS MIL 
euros (206.000 EUR) per al curs escolar 2016-2017, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300 del pressupost 2016 i 
les aplicacions pressupostàries anàlogues del 2017 condicionades a l’existència de 
crèdit adequat i suficient, per fer front a les subvencions que s’atorguen. 
 
Sisè.- DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al 
pressupost de l’any 2016 la quantitat global de CENT TRES MIL euros (103.000 EUR), 
dels quals NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU euros (94.410 EUR) 
aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 i VUIT MIL CINC-
CENTS NORANTA euros (8.590 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46300; i amb càrrec del pressupost de l’any 2017 la quantitat global de 
CENT TRES MIL euros (103.000 EUR), dels quals NORANTA-QUATRE MIL 
QUATRE-CENTS DEU euros (94.410 EUR) aniran amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46201 i VUIT MIL CINC-CENTS 
NORANTA euros (8.590 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la 
G/40103/33410/46300, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb el 
següent detall: 
 

NIF Ens local sol·licitant 
 Import 

concedit  
Anualitat 

2016 
Anualitat 

2017 

Operació 
comptable 

/posició 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

8.700,00 € 4.350,00 € 4.350,00 € 
1603006068/

1-2 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 12.730,00 € 6.365,00 € 6.365,00 € 
1603006068/ 

3-4 

P0820600E 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

1.610,00 € 805,00 € 805,00 € 
1603006068/

5-6 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 5.770,00 € 2.885,00 € 2.885,00 € 
1603006068/

7-8 

V08901910 
Patronat Mpal. d'Educació de 
l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

3.040,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 
1603006068/

9-10 

P0811900J Ajuntament de Matadepera 3.480,00 € 1.740,00 € 1.740,00 € 
1603006068/

11-12 

P0809500B Ajuntament de Granollers 22.730,00 € 11.365,00 € 11.365,00 € 
1603006068/

13-14 
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NIF Ens local sol·licitant 
 Import 

concedit  
Anualitat 

2016 
Anualitat 

2017 

Operació 
comptable 

/posició 

P5808501J 
Patronat Mpal. de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut 
les Franqueses del Vallès 

8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 
1603006068/

15-16 

P0806600C Ajuntament de Centelles 2.150,00 € 1.075,00 € 1.075,00 € 
1603006068/

17-18 

P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 6.190,00 € 3.095,00 € 3.095,00 € 
1603006068/

19-20 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 5.430,00 € 2.715,00 € 2.715,00 € 
1603006068/

21-22 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

1.610,00 € 805,00 € 805,00 € 
1603006068/

23-24 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 1.740,00 € 870,00 € 870,00 € 
1603006068/

25-26 

P0830100D Ajuntament de Viladecavalls 2.710,00 € 1.355,00 € 1.355,00 € 
1603006068/

27-28 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

9.630,00 € 4.815,00 € 4.815,00 € 
1603006068/

29-30 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

2.070,00 € 1.035,00 € 1.035,00 € 
1603006068/

31-32 

P5809508D 
Mancomunitat Intermunicipal 
la Vall del Tenes 

17.180,00 € 8.590,00 € 8.590,00 € 
1603006068/

33-34 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

4.920,00 € 2.460,00 € 2.460,00 € 
1603006068/

35-36 

P0825900D 
Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

2.380,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 
1603006068/

37-38 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 1.100,00 € 550,00 € 550,00 € 
1603006068/

39-40 

P0812400J 
Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

8.680,00 € 4.340,00 € 4.340,00 € 
1603006068/

41-42 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

1.540,00 € 770,00 € 770,00 € 
1603006068/

43-44 

P0819500J 
Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

6.590,00 € 3.295,00 € 3.295,00 € 
1603006068/

45-46 

P0819700F 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 
1603006068/

47-48 

P0823400G 
Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

950,00 € 475,00 € 475,00 € 
1603006068/

49-50 

G08894644 
Patronat Mpal. de Cultura de 
Ripollet 

3.110,00 € 1.555,00 € 1.555,00 € 
1603006068/

51-52 

P0810400B Ajuntament de La Llagosta 2.560,00 € 1.280,00 € 1.280,00 € 
1603006068/

53-54 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

1.260,00 € 630,00 € 630,00 € 
1603006068/

55-56 

P0823800H 
Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

1.420,00 € 710,00 € 710,00 € 
1603006068/

57-58 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 1.210,00 € 605,00 € 605,00 € 
1603006068/

59-60 

P0816800G 
Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

1.730,00 € 865,00 € 865,00 € 
1603006068/

61-62 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

4.080,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 
1603006068/

63-64 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

310,00 € 155,00 € 155,00 € 
1603006068/

65-66 

P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 510,00 € 255,00 € 255,00 € 
1603006068/

67-68 
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NIF Ens local sol·licitant 
 Import 

concedit  
Anualitat 

2016 
Anualitat 

2017 

Operació 
comptable 

/posició 

P0800500A 
Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

950,00 € 475,00 € 475,00 € 
1603006068/

69-70 

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 1.930,00 € 965,00 € 965,00 € 
1603006068/

71-72 

P0828400B Ajuntament de Tordera 1.530,00 € 765,00 € 765,00 € 
1603006068/

73-74 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

530,00 € 265,00 € 265,00 € 
1603006068/

75-76 

P5812302G 
Institut Mpal d'Educació de 
Mollet del Vallès 

3.160,00 € 1.580,00 € 1.580,00 € 
1603006068/

77-78 

P0807100C 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

2.430,00 € 1.215,00 € 1.215,00 € 
1603006068/

79-80 

P0826300F 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

2.130,00 € 1.065,00 € 1.065,00 € 
1603006068/

81-82 

P0829700D Ajuntament de Vallromanes 880,00 € 440,00 € 440,00 € 
1603006068/

83-84 

P0825200I 
Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

680,00 € 340,00 € 340,00 € 
1603006068/

85-86 

P0809600J Ajuntament de Gualba 150,00 € 75,00 € 75,00 € 
1603006068/

87-88 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

5.370,00 € 2.685,00 € 2.685,00 € 
1603006068/

89-90 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

1.520,00 € 760,00 € 760,00 € 
1603006068/

91-92 

P0806800I Ajuntament de Collbató 1.020,00 € 510,00 € 510,00 € 
1603006068/

93-94 

P0808800G Ajuntament de Gavà 680,00 € 340,00 € 340,00 € 
1603006068/

95-96 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 2.760,00 € 1.380,00 € 1.380,00 € 
1603006068/

97-98 

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

250,00 € 125,00 € 125,00 € 
1603006068/

99-100 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià del 
Besòs 

5.690,00 € 2.845,00 € 2.845,00 € 
1603006068/

101-102 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

4.580,00 € 2.290,00 € 2.290,00 € 
1603006068/

103-104 

P0808700I Ajuntament de La Garriga 4.220,00 € 2.110,00 € 2.110,00 € 
1603006068/

105-106 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

220,00 € 110,00 € 110,00 € 
1603006068/

107-108 

P0824500C 
Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet 

1.630,00 € 815,00 € 815,00 € 
1603006068/

109-110 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

1.790,00 € 895,00 € 895,00 € 
1603006068/

111-112 

P5811301J 
Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de 
Martorell 

3.530,00 € 1.765,00 € 1.765,00 € 
1603006068/

113-114 

 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a finançament i 
suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre, per al curs 
2014-2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 14 de juliol 
de 2016 (BOPB de 2 de setembre de 2016) les Bases reguladores i la Convocatòria 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de les 
escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la demarcació de 
Barcelona per al curs escolar 2014-2015.  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i el corresponent atorgat per a 
esmenes i rectificacions, el passat 23 de novembre es va reunir l’òrgan col·legiat de la 
Gerència de Serveis d’Educació, prèvia convocatòria formal dels seus membres i 
d’acord amb les Bases (base 13), el qual informà favorablement l’informe tècnic 
presentat per la Gerència, on s’indiquen les valoracions efectuades, el detall de les 
quals consta a l’expedient. 
 
Segons preveu la Base 7, i tal com es recull en l’informe tècnic, “l’import dels ajuts es 
distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, en funció del nombre 
de places d’alumnes acreditades per cada centre.  
 
Els ajuts a atorgar a cadascuna de les entitats i els respectius centres, prèvia 
sol·licitud, es determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents: 
 

• El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a 
les escoles bressol acreditades pels sol·licitants en la formalització de la 
sol·licitud.  

• Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a les 
escoles bressol, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia 
(considerats com alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 
hores/dia (considerats com alumnes a jornada parcial). 

• Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin 
l’equivalent a les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la 
suma de totes les hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial 
d’una llar d’infants i dividint aquest nombre per 25.  

• El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals. 
La quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i 
equivalent. A cada entitat li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre 
d’alumnes del/s centre/s de la seva titularitat. Tot això fins esgotar la dotació 
econòmica del programa. 

• El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no 
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre. En cas de discrepància 
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entre les dades de matriculació aportades pel sol·licitant i les dades que consten 
en els registres del Departament d’Ensenyament, es prendran aquestes darreres 
com a base pel càlcul de l’import”. 

 
El mateix informe tècnic conté també unes apreciacions sobre les dades aportades 
pels ens i el procés de validació seguit prèviament a la determinació dels imports dels 
ajuts.  

“(...) 
Durant el procés d’instrucció i valoració de les sol·licituds, es van detectar 
incidències en la informació facilitada, per la qual cosa es va procedir a requerir 
aclariments relatius a les dades aportades i/o certificades en la sol·licitud, atès que 
les dades consignades podien ser objecte d’interpretacions que podrien ocasionar 
errors en la concessió.  
 
(...) 
Per tot l’anterior, evitant interpretacions, el criteri de valoració s’ha basat 
exclusivament en el previst en les bases: l’import de la subvenció es determina en 
funció dels alumnes matriculats equivalents en els termes de la base 7 (jornada 
setmanal). D’aquesta manera ni la quota efectivament cobrada pels centres ni 
l’import amb què aquestes han estat minorades no han estat considerats com 
l’element determinant per a establir el nombre de matriculacions susceptibles d’ajut. 
 
(...)”. 

 
En aquesta convocatòria s’han rebut 90 sol·licituds, de les quals 2 queden excloses 
per haver-se presentat fora de termini. La resta són totes elles susceptibles de 
subvenció, per la qual cosa es proposa la següent distribució, en funció del nombre 
d’alumnes matriculats i places equivalents (4.937,23 places totals), a raó de 303,81 € 
per plaça, i en consonància amb la capacitat màxima autoritzada per a cada centre, 
per l’import total d’1.499.979,86 €. 
 
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i d'atribucions d'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 dels següents: 
 
     ACORDS 

 

Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions a les entitats que tot seguit es 
relacionen, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat 
de lucre per al curs 2014-15 (núm. 08523/16): 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

ÀGORA LLAR 
D'INFANTS SCCL 

F60674363 64 61 56,6 17.195,65 € 1603006033 1 

ASOC PARA EL 
DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL 
NIÑO 

G08921456 74 72 72 21.874,32 € 1603006033 2 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 0-3 
SALTIRÓ 

G64991953 61 61 61 18.532,41 € 1603006033 3 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 
ARINOE 

G65930182 81 81 81 24.608,61 € 1603006033 4 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA EL 
TAULELL 

G63025670 41 41 41 12.456,21 € 1603006033 5 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 
INFANTIL EL 
CARRILET 

G65167223 64 54 54 16.405,74 € 1603006033 6 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA LA 
CASETA ELS 
COLORS 

G64929805 74 74 66 20.051,46 € 1603006033 7 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 
TRAMUNTANA 

G64863277 75 31 29,8 9.053,54 € 1603006033 8 

ASSOCIACIO 
EDUCATIVO 
AURO 

G65145583 127 61 46,2 14.036,02 € 1603006033 9 

ASSOCIACIÓ EL 
XERRIC PER 
L'EDUCACIÓ 
DELS INFANTS 

G64838303 141 84 81 24.608,61 € 1603006033 10 

ASSOCIACIO 
PEDAGOGIA LLAR 
D'INFANTS SANT 
CUGAT 

G63823728 212 101 101 30.684,81 € 1603006033 11 

ASSOCIACIO 
PEDAGOGICA 
ADA PER AL 
DESENVOLUPAM
ENT DE L'INFANT 
A.P.A.D.I.) 

G61948873 70 63 59,7 18.137,46 € 1603006033 12 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGOGICA 
CALIMERO 

G65585283 82 71 55 16.709,55 € 1603006033 13 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA 
CULTURAL PEL 
FOMENT 
EDUCATIU 
DELSINFANTS 
PETIT CULTURAL 

G65879264 76 76 76 23.089,56 € 1603006033 14 

ASSOCIACIO 
PEDAGOGICA 
DING DONG 

G65610602 36 35 35 10.633,35 € 1603006033 15 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA 
ELS GEGANTS 

G65070229 74 74 74 22.481,94 € 1603006033 16 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÓGICA LA 
VILA 

G65127326 102 99 95,8 29.105,00 € 1603006033 17 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

ASSOCIACIO 
PEDAGOGICA 
MAINADA 

G66338815 118 118 118 35.849,58 € 1603006033 18 

ASSOCIACIO 
PEDAGOGICA 
PARVULARI 
MAGNOLIA 

G63612162 107 85 85 25.823,85 € 1603006033 19 

ASSOCIACIÓ 
SANTA PAU PER 
L'EDUCACIÓ DE 
LA INFÀNCIA 

G64561707 73 60 56,8 17.256,41 € 1603006033 20 

ASSOCIACIÓ 
SINGUERLIN PER 
L'EDUCACIÓ 
DELS INFANTS 

G65075756 74 60 60 18.228,60 € 1603006033 21 

BRIANXA SCCL F60384978 33 31 31 9.418,11 € 1603006033 22 

C.J. TOUS 
CAPUCHINAS 
MADRE DIVINO 
PASTOR 

R0800711D 60 55 51 15.494,31 € 1603006033 23 

(COL·LEGI 
"JOSEP TOUS") 

CASA DE LA 
SAGRADA 
FAMILIA I SAN 
IGNASIO DE 
LOYOLA 

G08305054 41 28 28 8.506,68 € 1603006033 24 

CENTRE 
D'EDUCACIÓ 
ESPILL DE 
MANRESA 

F63865018 41 6 6 1.822,86 € 1603006033 25 

COL.LEGI SANT 
FELIU DE 
CABRERA 

R0800626D 41 24 21,9 6.653,44 € 1603006033 26 

COL.LEGI 
BIENAVENTURAD
A VIRGEN MARIA 
EN BARCELONA 

R0800377D 41 41 37 11.240,97 € 1603006033 27 

(COL·LEGI MARY 
WARD) 

COLEGI SAN 
JOSE CL 
MONTSENY 31-31 
BARCELONA 
CARMELITASCOL.
LEGI SANT JOSEP 

R08007751 41 41 41 12.456,21 € 1603006033 28 

COLEGIO DIVINA 
PASTORA EN 
SABADELL 
CAPUCHINAS DE 
LA MADRE DEL 
DIVINO PASTOR 

R0800709H 41 41 33,8 10.268,78 € 1603006033 29 

COLEGIO MADRE 
DEL DIVINO 
PASTOR EN 
BARCELONA 
CAPUCHINAS DE 
LA MADRE DEL 
DIVINO PASTOR 

R0800710F 41 41 40,2 12.213,16 € 1603006033 30 

CONGREGACIÓN 
SIERVAS DE LA 
PASIÓN 

R0800086A 74 41 34,84 10.584,74 € 1603006033 31 

CUCAFERA, SCCL F58331059 41 41 41 12.456,21 € 1603006033 32 

EINA SCCL F08306763 58 56 56 17.013,36 € 1603006033 33 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

EL CARGOL DE 
MOLINS 

F08800138 61 39 39 11.848,59 € 1603006033 34 

EL RAVAL, 
S.C.C.L. 

F08766032 130 48 48 14.582,88 € 1603006033 35 

ESCOLA AZORIN, 
SCCL 

F58107921 41 37 37 11.240,97 € 1603006033 36 

ESCOLA 
BRESSOL EL 
CAMPANAR, 
SCCL 

F58435827 106 61 61 18.532,41 € 1603006033 37 

ESCOLA 
BRESSOL 
GARABATOS, 
SCCL 

F58025925 57 57 57 17.317,17 € 1603006033 38 

ESCOLA 
BRESSOL NOVA 
FORTUNY SCCL 

F61444931 61 61 61 18.532,41 € 1603006033 39 

ESCOLA 
BRESSOL 
PATUFET, S.C.C.L 

F08896557 74 50 50 15.190,50 € 1603006033 40 

ESCOLA 
BRESSOL SOL 
SOLET, SCCL 

F08822397 89 89 89 27.039,09 € 1603006033 41 

ESCOLA GRAVI, 
SCCL 

F08392953 21 10 10 3.038,10 € 1603006033 42 

ESCOLA PIA DE 
MOIÀ 

R0800593F 82 47 47 14.279,07 € 1603006033 43 

ESCOLA PIA 
IGUALADA 

R0800592H 82 81 81 24.608,61 € 1603006033 44 

ESCOLA SANT 
MARTI(ESCUELAS 
PARROQUIALES 
ANUNCIATA) 

Q0800234G 41 39 39 11.848,59 € 1603006033 45 

ESTUDIS ANGLI 
S.C.C.L 

F60921004 41 19 19 5.772,39 € 1603006033 46 

FUNDACIÓ 
CHAMPAGNAT 
MARISTES 
IGUALADA 

G59816991 82 38 37 11.240,97 € 1603006033 47 

FUNDACIÓ 
CULTURAL 
PRIVADA 
VEDRUNA 
(ESCOLA 
VEDRUNA-EL 
CARME) 

G59993378 41 24 22,4 6.805,34 € 1603006033 48 

FUNDACIÓ 
EDUCATIVA 
DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

G63608467 61 36 32 9.721,92 € 1603006033 49 

FUNDACIO 
EDUCATIVA 
PARIVADA 
DOMINIQUES 
PARE COLL 
(FEDAC) 

G65058349 195 99 97 29.469,57 € 1603006033 50 

FUNDACIÓ 
ESCOLA MOWGLI 

G08930323 41 35 35 10.633,35 € 1603006033 51 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

FUNDACIÓ 
ESCOLES 
DIOCESANES I 
PARROQUIALS 
BISBAT DE 
TERRASSA(Llar 
d'infants de l'Escola 
Sant Lluí Gonçaga) 

R0801782D 61 58 49 14.886,69 € 1603006033 52 

FUNDACIÓ 
JOVIAT 

G60374022 123 69 61 18.532,41 € 1603006033 53 

FUNDACIÓ PER 
LES ESCOLES 
PARROQUIALS-
ARXIDIOCESI DE 
BARCELON( 
Escola Educació 
Infantil la Pau de la 
Fep) 

R5800339C 41 37 37 11.240,97 € 1603006033 54 

FUNDACIÓ 
PRIVADA D'AJUDA 
A L'INFÀNCIA, 
JOVENTUT I 
FAMILIA 

G62812789 74 51 49,4 15.008,21 € 1603006033 55 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
DOMINIQUES 
ANUNCIATA-SANT 
FRANCESC DE 
BERGA 

G64491806 61 61 61 18.532,41 € 1603006033 56 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
EDUCATIVA 
VEDRUNA 
GIRONA 

G17896580 74 50 50 15.190,50 € 1603006033 57 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
EDUCATIVA 
VEDRUNA 
MANRESA 

G63835706 41 27 27 8.202,87 € 1603006033 58 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
EDUCATIVA 
VEDRUNA-
BARCELONA 

G62894043 330 254 243,2 73.886,59 € 1603006033 59 

FUNDACIÓ 
PRIVADA EL 
CASAL 

G61423448 41 20 17,6 5.347,06 € 1603006033 60 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
ENSENYAMENT I 
FAMÍLIA 

G62312319 58 54 54 16.405,74 € 1603006033 61 

FUNDACIO 
PRIVADA ESCOLA 
DECROLY DE 
BARCELONA 

G62304563 21 20 17,9 5.438,20 € 1603006033 62 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
ESCOLES DE 
L'ATENEU 
IGUALADÍ 

G61539458 54 40 40 12.152,40 € 1603006033 63 

FUNDACIÓ 
PRIVADA GRUP 
ESCOLES 
MATARO 

G61001707 82 55 51,99 15.795,08 € 1603006033 64 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

FUNDACIÓ 
PRIVADA JAUME 
VILADOMS 

G60164514 94 64 54,8 16.648,79 € 1603006033 65 

FUNDACIÓ 
PRIVADA PUIG I 
CUNYER 

G58455452 41 41 41 12.456,21 € 1603006033 66 

FUNDACIÓ 
PRIVADA SUPORT 
A L'INFÀNCIA 

G62476411 40 36 34,5 10.481,45 € 1603006033 67 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
VALLDAURA D.I. 

G63808448 61 41 41 12.456,21 € 1603006033 68 

FUNDACIÓ 
PRIVADA VIL.LA 
PAQUITA 

G64957954 81 60 53,8 16.344,98 € 1603006033 69 

FUNDACION 
ABAD OLIBA 

G08716128 94 82 82 24.912,42 € 1603006033 70 

FUNDACION PIA 
AUTONOMA " 
AGRUPACION 
CULTURAL I 
SOCIAL 
DEBARCELONA" 
ACIS 

R5800396C 41 41 35,8 10.876,40 € 1603006033 71 

FUNDCIÓ 
PRIVADA ESCOLA 
VICENCIANA 

G61114690 337 302 302 91.750,62 € 1603006033 72 

GUARDERIA 
CUNA DEL NIÑO 
JESUS 

G08824468 102 78 78 23.697,18 € 1603006033 73 

GUARDERIA 
INFANTIL 
LABORAL SANTA 
MARIA 
PARROQUIA DE 
STA MARIA DE 
OLESA DE 
MONTSERRAT 

R0800640E 120 67 67 20.355,27 € 1603006033 74 

HIJAS DEL DIVINO 
CELO 
ROGACIONISTAS 
DELEGACION 
GENERAL 

R0800037D 38 35 35 10.633,35 € 1603006033 75 

JARDI D'INFANTS 
ESTEL BLAU - S.L. 

B61995841 128 115 115 34.938,15 € 1603006033 76 

LLAR D'INFANTS 
LA GUA-GUA, 
S.C.C.L. 

F61202776 61 50 50 15.190,50 € 1603006033 77 

LLAR D'INFANTS 
LA LLUNA, 
S.C.C.L. 

F08782724 65 60 60 18.228,60 € 1603006033 78 

LLAR D'INFANTS 
PETIT NEN JESÚS 
DE PRAGA 

G65734717 41 41 41 12.456,21 € 1603006033 79 

LLAR D'INFANTS 
QUITXALLA 

F08834913 82 67 67 20.355,27 € 1603006033 80 

LLAR D'INFANTS 
NANA SCCL 

F65364218 39 32 30 9.114,30 € 1603006033 81 

MISIONERAS DE 
LA INSTITUCION 
CLARETIANA(Col·l
egi Sant Antoni 
Maria Claret) 

R0800024B 74 74 74 22.481,94 € 1603006033 82 
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Nom entitat NIF 
Capacitat 

autoritzada 
Matriculats 

Places 
compu-
tables 

Import 
atorgat 

Operació 
comptable 

Posició 

MISSIONERES 
HERMANAS DE 
BETANIA 
CULTURAL 
GENERAL- 

R0800190A 20 18 18 5.468,58 € 1603006033 83 

-ESCOLA 
BETÀNIA  

NEXE, FUNDACIO 
PRIVADA 

G59986299 41 35 35 10.633,35 € 1603006033 84 

PAIDOS S.C.C.L. F08231474 82 48 42,4 12.881,54 € 1603006033 85 

PROVINCIA ANA 
MARIA JANER 
DEL INSTITUTO 
HERMANAS DE LA 
SAGRADA 
FAMILIA DE 
URGEL 

R0801965E 207 94 80,2 24.365,56 € 1603006033 86 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
PLANÇONS 

F08538316 53 17 14,6 4.435,63 € 1603006033 87 

VEDRUNA CARME 
CARDONA 

G60204328 41 38 38 11.544,78 € 1603006033 88 

TOTAL         1.499.979,86     

 
Segon.- EXCLOURE les següents sol·licituds per no complir amb les Bases de la 
convocatòria:  
 

Núm.Registre Entitat NIF Motiu 

1600053621 
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ 
PASTOR 

R0800712B Sol·licitud fora termini 

1600053899 
S.C.C.L. COLEGIO 
PRINCIPES 23 D'ABRIL 

F08728966 Sol·licitud fora termini 

 
Tercer.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 
10 dies hàbils a partir de la data de la notificació de la concessió sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. 
 
Quart.- D’acord amb les Bases de la convocatòria, els beneficiaris s’obliguen a: 

a) Destinar íntegrament la subvenció rebuda a minorar la quota a càrrec de les 
famílies pel servei rebut durant el curs escolar 2014-2015. 

b) Complir amb les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i al 
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle 
d’educació infantil. 

 
Cinquè.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 28 de febrer de 
2017. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/educacio, segons el 
contingut previst a les Bases 6 i 16 de les que regulen la convocatòria. 
 
Sisè.- DISPOSAR la despesa d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
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(1.499.979,86€) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del 
pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats. 
 
Vuitè- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Una consideració política 
i és que una institució com la Diputació de Barcelona el que s’hauria de dedicar és a 
donar suport a les places públiques i no destinar un milió quatre-cents noranta mil 
euros a escoles bressol de titularitat privada.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat d’Educació 
senyor Homet (ERC-AM), qui diu: Senyor Duran, coincidiríem però ens hem de mirar 
la foto d’una manera més àmplia, és a dir, hem estat parlant moltes vegades però em 
permetrà que també reiteri. Ha de comptar que només l’última setmana hem aprovat 
una ajuda o hem fet efectiva una ajuda de tres-cents mil euros per a dotze escoles 
bressol municipals, per ajudar-les a tenir aules d’estimulació multi-sensorial per 
atendre encara més bé alumnes amb necessitats especials. Destinem més de vint i 
escaig milions d’euros a cobertura 0-3, per tant, evidentment que si poguéssim 
arribaríem encara molt més lluny, però sí que hi ha un seguit de dades que 
corresponen a la realitat del nostre país que és que, aproximadament, el curs passat 
només hi havia escolaritzat el quaranta-quatre per cent d’alumnes 0-3 al nostre país, 
és a dir, de cada cent tenim cinquanta-sis alumnes que no estan escolaritzats. És 
veritat que la cobertura d’escola pública ha anat augmentant en els darrers anys, però 
de manera molt desigual entre municipis, és a dir, per exemple el municipi de 
l’Hospitalet és un municipi on encara la cobertura pública és baixa i com el municipi de 
l’Hospitalet molts altres, perquè aquest desplegament de la ILP que és una Llei 
magnífica i que segurament ens situa a l’avantguarda en aquest aspecte ha coincidit 
amb una crisi econòmica que ha fet que els ajuntaments no tinguin la capacitat 
d’ampliar les places públiques a les necessitats de la nostra societat. Què passa? Sí, 
sí, més evidentment, a més de les incorporacions de la Generalitat que aquí també 
podríem parlar-ne també. El que ens trobem és que garantir el dret a l’escolarització 0-
3 en aquests moments, per la realitat actual, encara passa per donar suport i minorar 
quotes i garantir que puguin accedir a escoles bressol. Coincideixo, perquè això ho 
hem dit també en Comissions Informatives, que això podem fer-ho molt més bé i 
estem treballant molt més bé, però malauradament no és una cosa que puguem fer 
ràpida, perquè per afinar molt més aquests ajuts necessitem unes dades que fins que 
no tinguem creada la Xarxa d’escoles bressol municipals no tindrem i necessitem una 
legislació superior del Parlament sobre el servei públic d’educació en 0-3, que ens 
pogués garantir afinar tant aquestes ajudes com voldríem. 
 
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Bé, ara 
podríem estar parlant vint minuts llargs de rellotge, que no tenim. Dit això, jo entenc, sí, 
som coneixedors d’aquest programa d’aquestes aules, som coneixedors de la foto 
general de la seva àrea d’actuació, però a nosaltres ens compet la foto general de a 
què destina la Diputació els recursos públics i, en tot cas, ens hi referirem 
específicament a la sessió plenària, perquè la setmana passada vam assistir a una 
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Comissió Informativa, concretament a la de Territori i Sostenibilitat, on per primera 
vegada i de forma explícita, el Govern de la Diputació deia que no tenia recursos per 
atendre uns programes determinats als quals em referiré al Ple. Llavors, dintre 
d’aquesta foto general hi posem esment en allò que nosaltres considerem avinent.  
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió d’una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’any 
2016, a l’AMPA Escola Bellaterra.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident 3r i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 12 de maig 
de 2016 el dictamen de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a 
l’any 2016 (AJG 176/16). 
 
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 25 de maig de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 306818.  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i el corresponent atorgat per a 
esmenes i rectificacions es va procedir a la valoració de les sol·licituds presentades.  
 
En la convocatòria es van rebre 54 sol·licituds, de les quals un cop examinades i 
valorades segons els criteris establerts a la clàusula 11, es va considerar 
subvencionar-ne 22, desestimar-ne 19 per menor valoració i excloure les 13 restants 
per altres motius. 
 
En data 29 de setembre, la Junta de Govern va aprovar la concessió de les 
subvencions (AJG 477/16) per un import de quaranta mil euros (40.000,00 €). Entre les 
entitats beneficiàries no hi figurava l’AMPA Escola Bellaterra, que fou exclosa per 
presentació de la sol·licitud fora de termini, segons preveia la clàusula 8 de la 
convocatòria. 
 
Efectuada la notificació oportuna, l’entitat va contactar amb la Gerència de Serveis 
d’Educació al·legant que la seva sol·licitud havia estat presentada en termini. 
Realitzades les comprovacions oportunes es constata que efectivament la sol·licitud va 
ser presentada el dia 17 de juny de 2016 per correu administratiu, però es va registrar 
a la Diputació de Barcelona amb data de presentació del 22 de juny de 2016. 
 
Atesa la circumstància, i d’acord amb a clàusula 17 de la convocatòria, s’efectua la 
corresponent valoració tècnica, i es considera adient atendre la petició de subvenció 
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en el marc de la convocatòria esmentada, resultant una valoració de 71 punts, a la que 
correspondria un import de 2.750,00 €, d’acord amb els criteris de puntuació establerts 
en les bases i amb el detall que consta en l’expedient. 
 
Des del punt de vista econòmic, el pressupost màxim destinat per a la concessió 
d’aquestes subvencions era de cent mil euros (100.000,00 €), no obstant, la concessió 
efectuada no esgotà el crèdit inicial destinat, distribuint ajuts per un import total de 
40.000,00 €. El crèdit sobrant fou oportunament alliberat, i actualment encara es 
disposa de crèdit en l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48902 del pressupost 
de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació en data 15 de novembre de 
2016, en què valora la sol·licitud presentada, la motivació del qual, de conformitat amb 
les clàusules 11 i 13 de la convocatòria, consta a l’expedient. 
 
Vista la clàusula 14 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 23 de novembre d’enguany, que consta en l’expedient, i vist 
que no es lesionen interessos de tercers. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència, en virtut del que disposa l'apartat 3.3.b) de la Refosa 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de DOS MIL SET-
CENTS CINQUANTA EUROS (2.750,00 €) a l’associació que tot seguit es relaciona, 
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en el marc de la convocatòria núm. 08243/16 per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes 
per a l’any 2016: 
 

Entitat Nom projecte NIF Puntuació Atorgament 

AMPA ESCOLA 
BELLATERRA 

FEM COMUNITAT LLEGINT G58796640 71 2.750,00 € 

 
Segon.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
Tercer.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 31 de març de 
2017. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/ampa, 
segons el contingut previst a la clàusula 24 de la convocatòria. 
 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de DOS MIL SET-CENTS 
CINQUANTA EUROS (2.750,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48902 del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a l’AMPA Escola Bellaterra.  
 
Sisè- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/8139.- 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 04/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 01 d'agost de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a realitzar, a la carretera BV-1602, marge dret, tram urbà i urbà 
(travessera), al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2016/8139) les 
obres següents: 
 

 Obres de manteniment d'accés existent, del PK 6+920 al PK 6+925. 

 Obres de conservació d'edificació, al PK 6+946. 
 
En data 15/11/2016 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 pel senyor XXX en data 01 d'agost 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:  
 
Obres de manteniment d'accés existent 

- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
Obres conservació edificació: 

 
- Les obres no suposaran cap ampliació de les edificacions existents. 
 
- Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les obres 
estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 
- Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
  
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera. 
 
- En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament vigent.  
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap element volarà per sobre de la 

carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà pel carrer de darrere, i mai des de la 
carretera. 

 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per a evitar l’aportació a la carretera. 
 
- No es carregarà ni descarregarà materials des de la calçada de la carretera ni des 

de el seu domini públic. 
 

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 terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització per a realitzar, a la 
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carretera BV-1602, marge dret, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de 
Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2016/8139) les obres següents: 
 

 Obres de manteniment d'accés existent, del PK 6+920 al PK 6+925. 

 Obres de conservació d'edificació, al PK 6+946. 
 
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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Flint Group Iberica, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/ 8268.- 
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 03/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Flint Group Ibérica, S.A. de la mateixa data en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d'instal·lació de mòdul prefabricat per a 
la vigilància i el control d'accés, a la carretera BV-5159 al PK 5+423, marge esquerre, 
tram urbà i no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 
2016/8268). 
 
En data 16/11/2016 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 Flint Group Ibérica, S.A. en data 03 de novembre 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:  
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

general o l’establerta pel planejament vigent. 
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- Durant les obres, si s’instal·la una grua cap material ni eina volarà per sobre de la 
calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- No es autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 
 
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 terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Flint Group Ibérica, S.A., autorització d’obres 
d'instal·lació de mòdul prefabricat per a la vigilància i el control d'accés, a la carretera 
BV-5159 al PK 5+423, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Vilanova del Vallès (expedient núm. 2016/8268), 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 Flint Group Ibérica, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a Vilanova del Vallès (08410), carretera de Valldoriolf, km 5,5, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Transports i Excavacions Ribera, S.A., en resolució de l’expedient núm. 
2016/8591.- 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 
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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 07/09/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Transports i Excavacions Ribera, SA. de data 06 de setembre 
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de canvi d'ús 
d'accés existent, a la carretera BV-1248 del PK 5+610 al PK 5+615, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sabadell (expedient núm. 2016/8591). 
 
En data 04/10/2016 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 Transports i Excavacions Ribera, SA. en data 06 de 
setembre 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:  
 
- 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. 

 
- Es prohibeix qualsevol tipus de gir a l’esquerre tant d’entrada com de sortida de 

l’accés. 
 
- Qualsevol dany a la calçada de la carretera motivat pel trànsit d’entrada i sortida de 

vehicles de l’accés implicarà la suspensió de l’ús del mateix en tant aquests no 
siguin reparats per part del sol·licitant. 

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

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

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

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

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

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
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- L’accés es pavimentarà (amb formigó o mescla bituminosa en calent) fins una 
longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el paviment afectat de la 
calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de terres cap a la calçada. 

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

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. En cap cas podran ser inferiors als 10 mts. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

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

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. Així mateix, es donarà continuïtat al llarg de l’accés o canalitzaran les 
aigües de la cuneta de la carretera interceptades per aquest. 

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable 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.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 12.000 euros que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Transports i Excavacions Ribera, SA., serà responsable dels 
perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats 
directament o indirecta de les obres de canvi d'ús d'accés existent. 
 
L’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que l’eficàcia dels actes administratius queda 
demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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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, prèvia constitució de la garantia per import de 12.000 euros a la 
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Transports i 
Excavacions Ribera, SA., autorització d’obres de canvi d'ús d'accés existent, a la 
carretera BV-1248 del PK 5+610 al PK 5+615, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sabadell (expedient núm. 2016/8591), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present decret. 
 
Segon.- DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per 
import de 12.000 euros.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a Transports i Excavacions Ribera, SA., 
amb domicili a efectes de notificacions a Sabadell (08205), carrer de Bernat Metge, 96-
104, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Flint Group Iberica, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/9847.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“En data 10/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Flint Group Ibérica, SA de data 14 de setembre de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’enderroc d'una edificació 
industrial, a la carretera BV-5159 al PK 5+436, marge esquerre, tram urbà i no urbà, al 
terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2016/9847). 
 
En data 16/11/2016 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 Flint Group ibérica, SA en data 14 de setembre 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:  
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- 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. 
 
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 
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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. 
 
- 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. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
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 Flint Group Ibérica, SA, autorització d’obres 
d’enderroc d'una edificació industrial, a la carretera BV-5159 al PK 5+436, marge 
esquerre, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient 
núm. 2016/9847), 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

290 

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 Flint Group Ibérica, SA, amb domicili a 
efectes de notificacions a Vilanova del Vallès (08410), ctra. de Valldeoriolf, km 5,5, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l’errada material de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària 
de 28 de juliol de 2016, pel qual es va atorgar una autorització de pintat d’un pas 
de vianants, a la carretera BV-5103 a favor de l’Ajuntament de Cardedeu.- 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 28 de juliol de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es va atorgar a l’Ajuntament de Cardedeu, autorització de pintat de pas de 
vianants, a la carretera BV-5108 al PK 0+143, ambdós marges, tram urbà i urbà 
(travessera), al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/5917). 
 
Publicat l’acord en data 1 d’agost de 2016, s’ha detectat una errada material en la 
carretera citada al paràgraf anterior.  
 
En aquest sentit, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal: 
 
“S’informa que per error es va atorgar aquesta autorització a la carretera BV-5108, i no 
a la BV-5103, tal i com reflexa tota la documentació de l’expedient. Per tant, es 
proposa modificar l’autorització atorgada per rectificar el número de la carretera, sense 
que calgui modificar cap de les condicions tècniques ni generals de la mateixa.”  

 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, disposa que “Les administracions públiques podran, 
així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 

 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
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Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol de 2016 en que es va atorgar a 
l’Ajuntament de Cardedeu, autorització de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-
5108 al PK 0+143, ambdós marges, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal 
de Cardedeu (expedient núm. 2016/5917), en el següent sentit: 
 
On diu:  BV-5108 
Ha de dir: BV-5103 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del conveni de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de la Granada, referent a les obres del projecte constructiu 
”Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa 
Fe del Penedès. T.M. La Granada.”.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 
celebrada amb data 27 d’octubre de 2016, va adoptar l’acord (Ref. reg. 555/2016) 
d’aprovació d’un conveni específic de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de la Granada, amb la finalitat de l’execució, a efectuar per 
aquesta Diputació, de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La 
Granada” (Codi: 6111-PC-01). 
 
Atès que, segons el text de la minuta del conveni, que va ser aprovat en virtut del 
referit acord d’aquesta Diputació, es va valorar l’import total de l’actuació en 
261.627,34 EUR, IVA inclòs, i es va preveure que aquest es costejaria mitjançant 
cofinançament per ambdues parts, amb el repartiment del seu cost, el qual va ser 
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inicialment previst que s’efectuaria entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la 
Granada de la següent manera: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de la Granada 

Cost (IVA 
inclòs) 

261.627,34 EUR 164.825,22 EUR 96.802,12 EUR 

 
Atès que en el Pacte Segon de la minuta de conveni (“Obligacions de la Diputació de 
Barcelona”) es disposava que “la Diputació efectuarà les actuacions administratives 
necessàries en ordre a l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat 
privada afectats per les obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat 
amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.” 
 
Així mateix, en el Pacte Tercer de la minuta del conveni (“Obligacions de l’Ajuntament 
de la Granada”) es va determinar que: “L’Ajuntament de la Granada cedirà a la 
Diputació de Barcelona els terrenys de sòl urbà que resultin afectats d’expropiació 
forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns 
afectats del projecte constructiu.” 
 
Atès que, a petició de l’Ajuntament de la Granada, es proposa aprovar una addenda 
per tal de modificar, en aquests dos punts concrets que s’han referit, el text de la 
minuta de conveni aprovada per aquesta Diputació, en el sentit següent: 
 
(...)“Pacte Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona (...) 
 
(...) - “la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres 
situats en sòl urbà i no urbà (finques urbanes i finques rústiques), de conformitat amb 
la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu. “ (...) 
 
(...)“Pacte Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de la Granada (...) 
 
(...) -“L’Ajuntament de la Granada es farà càrrec de l’ingrés de l’import que 
correspongui a l’expropiació de terrenys de sòl urbà que resultin afectats d’expropiació 
forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns 
afectats del projecte constructiu.” (...) 
 
Vista la preceptiva Memòria justificativa de la referida modificació del conveni signada 
amb data 14 d’octubre de 2016 pel Gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 
   
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 
3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el 
BOPB de 22 d’abril de 2016. 
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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, en nom i representació de 
la Diputació de Barcelona, el present conveni incloent en el seu text les dues 
addendes esmentades. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració, a 
subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Granada, amb la 
finalitat de l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La 
Granada” (Codi: 6111-PC-01), la minuta del qual va ser aprovada, en virtut d’un acord 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 
celebrada amb data 27 d’octubre de 2016 (Ref. reg. 555/2016), modificació que 
s’adopta en el sentit que s’indica en la part expositiva del present Dictamen. Aquesta 
addenda incorpora el text refós complet de l’esmentada minuta de conveni, a 
formalitzar amb l’Ajuntament de la Granada, integrant les modificacions referides amb 
el tenor literal següent: 
 
(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE LA GRANADA SOBRE 
LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-2156 ENTRE EL NUCLI 
DE LA GRANADA I SANTA FE DEL PENEDÈS. T.M. LA GRANADA (P.K. 0,509-0,860) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016. 
 
AJUNTAMENT DE LA GRANADA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, 
Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Carme 
Jounou Torrent. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-1432, en el terme municipal de la Granada, és una via de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
II. Aquesta carretera és molt utilitzada per a la comunicació entre el nucli de la Granada i el 
barri del carrer Nou, però actualment els vianants no tenen un accés independent de la 
calçada. El tram de la mateixa carretera situat en el municipi de Santa Fe del Penedès 
disposa d’una vorera que finalitza en el límit amb el terme municipal de la Granada deixant 
inacabat l’itinerari per vianants.   
 
III. A petició de l’Ajuntament de la Granada, i amb l’objecte de millorar la seguretat de 
vehicles i vianants a la cruïlla amb el carrer Nou, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar 
el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la 
Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La Granada”, el qual preveu la creació d’un itinerari, 
segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris de la carretera, en el 
tram entre els p.k. 0,509 i 0,860.  
 

IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 

V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Granada, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de 
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i 
explotació, una vegada hagin estat executades. 
 

VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data 27 d’octubre de 2016. 
 

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 

PACTES 

 

Primer. - Objecte del conveni 
 

És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de la Granada, en 
ordre a l’execució, en el terme municipal de la Granada, de les obres del projecte constructiu 
d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del 
Penedès. T.m. La Granada” (Codi: 6111-PC-01), i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 

Es valora l’import total de l’actuació en 261.627,34 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
la Granada: 
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Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de la 
Granada 

Cost (IVA 
inclòs) 

261.627,34 EUR 164.825,22 EUR 96.802,12 EUR 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-

2156 entre el nucli de la Granada i Santa Fe del Penedès. T.m. La Granada” (Codi: 
6111-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 261.627,34 EUR, IVA inclòs, dels quals 164.825,22 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i 96.802,12 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de la Granada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, totes elles del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,  

 
- en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació de la contractació de les obres, el 

seu import estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament, 
 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 

forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl 
urbà i no urbà (finques urbanes i finques rústiques), de conformitat amb la relació de 
béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu,  

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de la Granada  
 
L’Ajuntament de la Granada es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 96.802,12 EUR. 
 
L’Ajuntament de la Granada ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat 
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la 
quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís 
cap baixa en la licitació. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació de la contractació de les obres, el 
seu import estarà destinat a minvar l’aportació de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de la Granada procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions 
d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un 
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de la Granada es farà càrrec de l’ingrés de l’import que correspongui a 
l’expropiació de terrenys de sòl urbà que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació 
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temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu. 
 
L’Ajuntament de la Granada designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres  
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte 
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de 
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de 
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.  
 
En acabar les obres, dintre de l’àmbit de les obres executades, l’Ajuntament de la Granada 
passarà a ser l’entitat titular i encarregada de la conservació i manteniment de tots els 
elements d’urbanització que estiguin estrictament situats fora de l’àmbit de la calçada de la 
carretera. Es detalla a continuació una relació dels indicats elements: 
 
- Enllumenat i altres instal·lacions. 
 
- Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera. 
 
- Bases i paviments del carrer Nou i del carrer Narcís Monturiol.  
 
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de la Granada. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte 
quart.  
 
Sisè.- 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 
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, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
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. 
 
Setè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Onzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
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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 la Granada: Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde President; 
Carme Jounou Torrent, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 

Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”            (...) 

 
Segon.-  Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de la Granada, 
per al seu coneixement i als efectes de la posterior formalització del conveni entre 
ambdues parts. 
 
Tercer.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la present resolució d'aprovació de l’addenda 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.” 
 
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de 
les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació 
del “Pla XGL 2012-2015”, deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 28 
de març de 2015, “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera 
al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 a Sant Cugat del Vallès, i aprovar un 
nou conveni de col·laboració per a l’execució de les mateixes obres.- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
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Atès que, la Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 28 de maig de 2015, aprovà 
el dictamen pel qual es proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins 
del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” per l’actuació “Projecte d’urbanització i 
endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, 
entre el PK 6+750 i el PK 7+580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, per un import 
d’1.899.868,33 euros. 
 

Atès que es va procedir a la formalització administrativa del conveni en data 13 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que, a sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuacions en Infraestructures va procedir a modificar el projecte, en el 
sentit d’eliminar la rotonda existent en un extrem de la proposta i modificar el vial de 
connexió, simplificant el seu traçat. Per una altra banda, es va modificar el càlcul 
hidràulic del projecte d’endegament de la riera per un període de retorn de 100 anys, 
modificant a la vegada la solució constructiva del mur d’endegament. 
 

Vist que el cost del projecte inicial era per un import de 2.959.748,63 euros (IVA inclòs) 
i que el cost del projecte definitiu ascendeix a un import de 2.624.998,49 euros (IVA 
inclòs). 
 
Vist que les modificacions introduïdes en el projecte executiu afecten al pressupost 
inicialment previst, és procedent reajustar les aportacions econòmiques d’ambdues 
administracions d’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic. Així mateix s’han 
de modificar les obligacions de les parts i els àmbits de conservació i manteniment.  
 

Vist que el projecte definitiu ha estat lliurat per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal que 
procedeixi a la seva aprovació. 
 
Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  
 

Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord 335/15 adoptat per la Junta de Govern, en 
sessió de data 28 de maig de 2015, aprovant el dictamen pel qual es proposava, per 
delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta d’un conveni de col·laboració 
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amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per l’actuació “Projecte d’urbanització i 
endegament de la riera de Vallvidrera al sector de can Borrull. Carretera BV-1462, 
entre el P.K. 6+750 i el P.k. 7+580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, dins del Pla “Xarxa de 
Governs locals 2012-2015”. 

 
Segon.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

NIF P0820400J 

Actuació 

Projecte d’urbanització i endegament de la riera de 
Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, 
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del 
Vallès 

Codi XGL 14/X/113845 

Aportació de la Diputació 1.889.271,40 euros 

Periodificació 2016 1.889.271,40 euros 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic  

 
Tercer. – FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant 
conveni específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

 “CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, i facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de 
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22 
d’abril de 2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3/08/2016. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat pel Sr. Damià Calvet i Varela, 
Tinent d'Alcalde d'Urbanisme i Economia, assistit pel Secretari de l’ens, Sr. Josep Mª Rigau 
Caixes. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
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desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de 
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. Inicialment l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona es van 

comprometre a preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació “Projecte 
d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can Borrull. 
Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, 
amb un PEC de 2.959.748,63 Eur. (IVA inclòs), redactat per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
El cost de l’actuació 2.959.748,63 EUR, IVA inclòs, es finançava d’acord amb el 
següent repartiment inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès: 

 

Total  Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès 

2.959.748,63 EUR 1.899.868,33 EUR 1.059.880,30 EUR 

 
V. En data 17 de juny de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment aquest 

projecte, fent-se l’exposició pública del mateix en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona de data 26 de juny de 2014. 

 
Durant el període d’informació pública es van presentar al·legacions relatives a les 
finques afectades d’expropiació forçosa, les quals van ser trameses a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès per a emissió d’informe, previ a l’adopció de la resolució a dictar 
per aquesta Diputació sobre l’aprovació definitiva del projecte, ja que tal com es va 
disposar en la resolució d’aprovació inicial del projecte, les al·legacions que es 
poguessin presentar en quant a les afectacions de finques particulars serien objecte 
d’informe per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en ser l’Ajuntament 
l’Administració expropiant dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres. 

 
La Diputació de Barcelona aprovà definitivament el projecte d’obres en data 25 de març 
de 2015 per resolució del President de la Diputació de Barcelona (D-2277/15), una 
vegada resoltes les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública. 

 
 Posteriorment a sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Oficina Tècnica 

de Planificació i Actuacions en Infraestructures va procedir a modificar el projecte, en el 
sentit d’eliminar la rotonda existent en un extrem de la proposta i modificar el vial de 
connexió, simplificant el seu traçat. Per una altra banda, es va modificar el càlcul 
hidràulic del projecte d’endegament de la riera per un període de retorn de 100 anys, 
modificant a la vegada la solució constructiva del mur d’endegament. 

 
El projecte definitiu ha estat lliurat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal que procedeixi a la seva 
aprovació. 
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VI. L’objectiu del projecte consisteix, bàsicament, en assolir vies en les condicions de 
seguretat i accessibilitat adequades als diferents usuraris d’aquest espai (el trànsit de 
pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, 
per norma general, als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la zona 
de domini públic i, per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament. 

 
VII. Amb l’execució d’aquestes obres es pretén urbanitzar el sector de Can Borrull, que 

s’estén al llarg de la carretera de Sant Cugat del Vallès a Vallvidrera (BV-1462). Aquest 
àmbit està literalment travessat per diverses infraestructures i sistemes d’àmbit 
supramunicipal: 

 
- Carretera BV-1462 
 
- Línia de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya Terrassa-Barcelona. 
 
- Autopista C-16 o “Túnels de Vallvidrera”. 

 
- Riera de Vallvidrera. 

 
El projecte pretén actuar sobre la carretera BV-1462 que presenta una situació de 
precarietat en el sector, que fa necessària la seva renovació perquè: 

 
- L’amplada de la carretera és insuficient per un tram que ha de travessar un nucli 

poblat i que té uns requeriments pel que fa a la seguretat molt superiors als 
habituals per una carretera. 

 
- Els vials secundaris que pengen de la carretera no estan urbanitzats ni compten 

amb l’amplada necessària per permetre el creuament de dos vehicles. 
  
VIII. Atès que en dita obra s’actua en carretera urbana, on les competències són 

compartides entre Diputació i Ajuntament, existint competències concurrents en àmbits 
urbans. 

 
IX. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ....... 

 
X. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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NIF P-0820400-J 

Actuació 

Projecte d’urbanització i endegament de la riera de 
Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-
1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant 
Cugat del Vallès 

Codi XGL 14/X/113845 

Àmbit de 
concertació 

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs  Ajut econòmic  

Aportació de la 
Diputació 

1.889.271,40 euros 

Periodificació 2016 1.889.271,40 euros 

Aplicació 
pressupostària 

G/50100/45301/76242 ................... 897.009,45 Eur 
G/50100/45300/76240 .................   992.261,95 Eur 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera: 
 

 897.009,45 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 

 

 992.261,95 euros corresponent a complement de preacords de Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o mitjançant contractes 
externs de serveis. Talment, s’encarregarà de la contractació externa de la Direcció 
ambiental del projecte. 

 

Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la 
carretera BV-1462, i en base allò que disposa l’art. 38 del Reglament General de 
Carreteres, autoritza, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

304 

tramitació del projecte i a l’execució de les obres contingudes al “Projecte d’urbanització 
i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, 
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”, no tenint validesa 
l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a 
l’esmentat Projecte, en quant a les obres executades en el tram de la carretera BV-
1462.  

 
2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de 
Vallvidrera al sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. 
TM Sant Cugat del Vallès”, amb un PEC de 2.624.998,49 euros (IVA inclòs), en base a 
l’autorització formalitzada en l’apartat anterior, respecte a les competències en matèria de 
carreteres. 
 
La contractació d’aquestes obres, per raó de la quantia i les característiques de les 
mateixes, es durà a terme mitjançant procediment obert d’adjudicació mitjançant l’aplicació 
d’un sol criteri de valoració: el preu, d’acord amb el que preveuen els articles 150 i 157 a 
161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’execució de les obres és 
de set-cents trenta-cinc mil set-cents vint-i-set euros amb nou cèntims (735.727,09 €). 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre 
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior a aquell import, la diferència 
s’aplicarà sobre l’aportació corresponent al preacord de les Meses de concertació, sense 
necessitat de subscriure una nova addenda.  
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
L’actuació requereix l’ocupació de terrenys públics o privats, i l’Ajuntament serà 
l’administració responsable d’adquirir els terrenys de cessió obligatòria amb l’aprovació 
definitiva de la reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, pel que fa a la vialitat i 
d’expropiar els terrenys necessaris per l’endegament de la riera mitjançant projecte de 
taxació conjunta.  
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes 
en el “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can 
Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”. 
 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, del drenatge i de les contencions de vehicles. En el cas dels ponts 
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de la carretera, la Diputació de Barcelona s’encarregarà del manteniment de tota l’estructura 
i superestructura, tant voreres, com calçada, com elements de contenció i baranes. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements d’urbanització continguts dins de 
l’àmbit de les obres de referència, tals com: les voreres i paviments fora de la calçada de la 
carretera en sòl urbà, les baranes i/o elements de protecció dels vianants en sòl urbà, el 
mobiliari urbà i les instal·lacions de serveis, enllumenat i semàfors, correspon a l’Ajuntament 
des de la data de la finalització de les obres. 
 
4. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les 
actuacions que l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
 
5. Execució i justificació de despeses 
  
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

 
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació. 
 
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la 

Seu Electrònica de la Diputació. 
 
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 

la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  
 
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 

l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

 
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 

justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

 
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, 
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 

6. Pagament 
 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de 
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
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superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. En cap cas es superarà l’anualitat 
2017. 
 
8. Identificació de l’actuació  
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
9. Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips 

de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
 
10. Tancament 
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
11. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
12. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
13. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
14. Marc normatiu 
 
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni. 

 
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic. 
- 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. 
 
15. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu informes o permisos d’una altra administració 
pública per a l’execució de les obres, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès o l’ens destinatari al Protocol general. Alhora, seran aquests mateixos 
ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo 
públic quan això sigui preceptiu. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès haurà de recavar les autoritzacions necessàries per 
l’execució de les obres a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General del 
Departament de Territori i Sostenibilitat responsable de la Declaració d’Impacte Ambiental. 
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17. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 

Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de UN MILIÓ VUIT-CENTS 
VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-UN euros amb QUARANTA cèntims 
(1.889.271,40 €) que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/50100/45301/76242 897.009,45 euros 

G/50100/45300/76240 992.261,95 euros 

 
del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.– NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions als Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sant Cugat 
del Vallès, Manlleu, Sant Vicenç dels Horts i Sant Celoni, en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant 
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per 
sota mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 
2016,  per un import total de 141.338,15 euros (cent quaranta-un mil tres-cents 
trenta-vuit euros amb quinze cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
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 
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Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de 
juliol de 2016, aprovà, per delegació de la presidència i per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que 
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats) amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2016, per un import total màxim de 200.000,00 euros.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria estan en tràmit d’aprovació per la Junta de 
Govern Local les propostes de dictamen de concessió de subvencions per adquisició 
d’habitatge a favor dels ajuntaments de Santpedor, per un import de 30.000,00 euros, i 
de Sabadell, per un import de 28.661,85 euros.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (identif. 313013) i un 
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 
de juliol de 2016. 
 
Vist que l’article 7 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons o bé 
fins a la data indicada i, s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre 
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits. 
 
Vistes les peticions formulades pels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Barberà 
del Vallès, Manlleu, Sant Vicenç dels Horts i Sant Celoni, per tal que els hi sigui 
concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatge 
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 amb l’objectiu 
d’ampliar el parc municipal d’habitatge. 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en 
data 17 d’octubre de 2016 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del 
qual consta a l’expedient. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
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Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm de registre de resolucions 3048/16, i 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016, 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament NIF Import subvenció Actuació 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 30.000,00€ Adquisició habitatge 
c/ Cerdanyola 43, 
bxs, 3a 

Barberà del Vallès P0825200I 28.700,00€ Adquisició habitatge 
c/ Ramon Muntaner 
38, 4art, 1a 

Manlleu P0811100G 25.000,00€ Adquisició habitatge 
c/ Montserrat 40, bxs, 
1a 

Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 30.000,00€ Adquisició habitatge 
Pl. Miquel Julià 4, 
Bloc A, Esc.A, 8,1ª 

Sant Celoni P0820100F 27.638,15€ Adquisició habitatge 
c/ Pitarra, 17, 1r, 2ª 

TOTAL A CONCEDIR 141.338,15€  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import total de 141.338,15 euros amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2016 de la 
Diputació de Barcelona i amb el desglossament que consta en el quadre anterior. 
 
Tercer.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, ja ens hem referit tant a la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat com en aquesta pròpia Junta de Govern, als imports que la Diputació de 
Barcelona destina a tot el programa de tanteig i retracte, que al nostre entendre, són 
absolutament insuficients.  
 
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar, 
per esgotament del crèdit de la partida pressupostària, les sol·licituds dels 
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Ajuntaments de Les Franqueses del Vallès, Sant Andreu de la Barca i El Prat de 
Llobregat per a la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a 
tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota mercat amb 
l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor literal següent: 
 
“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). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de 
juliol de 2016, aprovà, per delegació de la presidència i per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que 
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats) amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2016, per un import total màxim de 200.000,00 euros.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria s’han concedit subvencions per un import 
total de 200.000,00 euros a favor dels Ajuntaments de Santpedor, Sabadell, Barberà 
del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Manlleu i Sant Celoni, 
mitjançant dictàmens de dates 3, 6 i 31 d’octubre respectivament. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (identif. 313013) i un 
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 
de juliol de 2016. 
 
Vist que l’article 7 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons o bé 
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fins a la data indicada i, s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre 
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits. 
 
Vistes les peticions formulades pels Ajuntaments de Les Franqueses del Vallès, Sant 
Andreu de la Barca i El Prat de Llobregat, per tal que els hi sigui concedida una 
subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatge mitjançant 
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 amb l’objectiu d’ampliar el 
parc municipal d’habitatge. 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en 
data 14 de novembre de 2016 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació 
del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm. de registre de resolucions 3048/16, i 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per esgotament del crèdit de la 
partida pressupostària G/50300/15100/76200 destinat a la convocatòria 2016 de 
concessió de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a 
tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb 
l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge: 
 

Ajuntament NIF Import  Actuació 
Les Franqueses del Vallès P0808500C 24.000,00 € Adquisició habitatge c/ Aragó 

28, 1, 6 

Sant Andreu de la Barca P0819500J 30.000,00 € Adquisició habitatge Av. 
Guatemala 16, 2, 4 

El Prat de Llobregat P0816800G 23.402,00 € Adquisició habitatge c/ Riu 
Llobregat 71, 2, 1 (2-A) 

 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
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78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Girona, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de 
l’habitatge.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir programes 
i recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i als restants ens locals de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant instruments de cooperació tècnica, econòmica i 
material, en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de la 
informació, el coneixement, la capacitació i el treball en xarxa, l’ampliació del parc 
municipal d’habitatge i de l’oferta d’habitatge assequible i l’atenció prioritària a 
persones en risc d’exclusió residencial. 
 
Per la seva part, la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Cooperació Local, té per 
missió oferir programes i recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis, 
comarques i als restants ens locals de la demarcació de Girona, mitjançant 
instruments de cooperació tècnica, econòmica i material, en els àmbits de la 
planificació, concreció i execució de les polítiques locals d’habitatge i la formació de 
personal tècnic i càrrecs electes, dotant-los d’eines suficients perquè puguin 
desenvolupar l’habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, 
potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l’accés a la 
informació. 
 
Existeix un conveni de col·laboració entre ambdues Diputacions, aprovat per Decret de 
la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de març de 2009 i formalitzat 
per les dues parts en data 23 de març de 2009, en virtut del qual la Diputació de 
Barcelona ha vingut prestant assessorament continuat i estable a la Diputació de 
Girona. 

 
Ambdues Diputacions, valorant molt positivament els resultats del referit conveni, 
coincideixen en la necessitat de mantenir el marc de col·laboració institucional 
existent, actualitzant-lo a la realitat actual, i així disposar d’un marc de col·laboració 
institucional estable dins del qual compartir assumptes d’interès comú, cooperar i 
innovar en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge, i per tal de concretar les 
obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda formalitzar un nou 
conveni de col·laboració mútua interadministrativa que substitueixi l’anterior conveni. 
 
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 
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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 reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll 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, els quals atorguen a les diputacions competències d'assistència i 
cooperació als municipis, es proposa la formalització d’un nou conveni relatiu a la 
col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, en 
l’àmbit de l’habitatge. 
 

Vist que el conveni proposat té la naturalesa de conveni marc de col·laboració, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 47. 1, paràgraf 2on. de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que permet a les Administracions 
participants expressar mitjançant aquest instrument la seva voluntat per actuar amb un 
objectiu comú.  
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 
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 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea  de Territori i  Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primera.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració institucional entre la 
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, relatiu a la col·laboració institucional 
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en l’àmbit de l’habitatge, de conformitat amb el text de la minuta de conveni que es 
transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL  
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RELATIU A LA 

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL 
 EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel Vicepresident tercer i Diputat 
d’Habitatge, l’Il·lm. Sr. Josep Fermí Santamaría i Molero, assistit per a aquest acte pel 
Secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altra part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident primer i 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l‘Il·lm. Sr. Dionís Guiteras 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 14 d’abril de 2016, publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de 
funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II),publicat al BOPB de 3 d‘agost de 2016. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de 
formalitzar el present conveni de col·laboració. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Cooperació Local, té per missió oferir 

programes i recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis, comarques i 
restants ens locals de la demarcació de Girona, mitjançant instruments de cooperació 
tècnica, econòmica i material, en els àmbits de la planificació, concreció i execució de 
les polítiques locals d’habitatge i la formació de personal tècnic i càrrecs electes, 
dotant-los d’eines suficients perquè puguin desenvolupar l’habitatge segons les 
característiques i les necessitats municipals, potenciant la coordinació entre les 
diferents administracions i facilitant l’accés a la informació. 

 
II. Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir programes i 
recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i restants ens locals de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant instruments de cooperació tècnica, econòmica i 
material, en els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de la informació, 
el coneixement, la capacitació i el treball en xarxa, l’ampliació del parc municipal 
d’habitatge i de l’oferta d’habitatge assequible i l’atenció prioritària a persones en risc 
d’exclusió residencial. 

 
III. Que existeix un conveni de col·laboració entre ambdues Diputacions, de 23 de març de 

2009, en virtut del qual la Diputació de Barcelona ha vingut prestant assessorament 
continuat i estable a la Diputació de Girona. 
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IV. Que ambdues Diputacions, valorant molt positivament els resultats del referit conveni, 
coincideixen en la necessitat de mantenir el marc de col·laboració institucional existent, 
actualitzant-lo a la realitat actual, en el que compartir assumptes d’interès comú, 
cooperar i innovar en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge. 

 
V. Que per concretar les obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda 

formalitzar aquest conveni de col·laboració. 
 
VI. Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ............ 
 

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 

PACTES 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni de col·laboració de caràcter administratiu té per objecte establir els termes 
de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona en l’àmbit de 
l’habitatge, des d'una perspectiva pública i local, amb la finalitat de compartir experiències i 
coneixement en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals 
d'habitatge. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts 
 
A) Ambdues parts es comprometen a col·laborar i treballar conjuntament en les iniciatives 
que es promoguin des de qualsevol de les dues Diputacions, i específicament en les 
actuacions següents: 
 

- L’organització de cursos, jornades, tallers i activitats de formació i intercanvi 
- L’elaboració de materials, guies, protocols i metodologies de suport als municipis 
- L’avaluació i revisió dels programes i recursos existents de suport als municipis 
- La prospecció i definició de nous programes i recursos de suport als municipis 
- L’articulació del discurs municipalista en relació a les polítiques d’habitatge 

 
B) Específicament, la Diputació de Barcelona, posa a disposició de la Diputació de Girona, 
els coneixements i experiència consolidada en les següents actuacions: 
 

- Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge 
- Observatori Local d’Habitatge 
- Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge 

 
C) Intercanviar informació, tot respectant la normativa de protecció de dades personals i 
del que estableix l’article 21.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre.  
 
TERCER.- Modificacions 
 
Les parts signants d’aquest conveni, podran fer les addendes necessàries al mateix o nous 
convenis, si s’escau, per tal d’atendre demandes específiques o per fer front a les 
necessitats que sorgeixin. Els nous documents concretaran detalladament les accions, els 
terminis i les contraprestacions econòmiques o materials que s’acordin. 
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QUART.- Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor a partir de la data de la seva formalització i 
la seva durada serà de quatre anys, prorrogable quatre anys més, d’acord amb el que 
disposa l’article 49, lletra h), de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, llevat de denúncia a instància de part. 
 
Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo amb una antelació prèvia de dos mesos, 
transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici que continuïn vigents les 
col·laboracions específiques que en aquell moment s'estiguin portant a terme i fins a la seva 
finalització. 
 
CINQUÈ.- Extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixin el seu objecte o 
per incórrer en alguna de les següents causes de resolució: 
 
a) Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver acordat la pròrroga d’aquest. 
 
b) L’acord per unanimitat de totes les parts que subscriuen el present conveni. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’alguna de les 

parts: 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i compromisos que considera 
que s’incompleixen. Aquest requeriment serà notificat a la comissió de seguiment i a la resta 
de les parts. 
 
Si transcorregut el termini assenyalat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que 
va efectuar el requeriment notificarà a la resta de les parts la concurrència de la causa de 
resolució del conveni, amb la quantificació, si s’escau, dels danys i perjudicis causats. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa prevista a la lleis. 
 
SISÈ.- Efectes de la resolució del conveni 
 
No obstant això, si quan concorre alguna de les causes de resolució del conveni, existeixen 
actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, podrà 
acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, 
establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de 
realitzar-se la corresponent liquidació, si s’escau. 
 
SETÈ.- Comissió de seguiment 
 
Per assegurar la coordinació de les mesures i el correcte desenvolupament dels pactes, 
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona constitueixen una Comissió de Seguiment integrada, per part de la 
Diputació de Girona, pel diputat d’Habitatge i pel cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i, 
per part de la Diputació de Barcelona, pel diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge i la 
persona titular de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. L’esmentada 
Comissió es reunirà amb una periodicitat anual i tindrà una presidència rotatòria. 
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Per a dur a terme la col·laboració interadministrativa i el treball conjunt, ambdues 
administracions constitueixen una Comissió Tècnica integrada per personal de cadascuna, 
que es reunirà a instància de qualsevol dels membres. 
 
VUITÈ.- Imatge i comunicació  
 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi relacionat amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la referència 
a la col·laboració establerta en aquest conveni. 
 
NOVÈ.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu acord 
entre ambdues parts, s’aplicarà el règim jurídic general constituït per les disposicions 
següents:  
 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
- La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública. 
 
- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 

govern.  
 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

DESÈ.- Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu 
 
ONZÈ.- Deixar sense efecte el conveni anterior 
 
Deixar sense efecte el conveni de col·laboració formalitzat entre ambdues Diputacions el dia 
23 de març de 2009. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
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<Data i lloc de la signatura> (Sg. 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; Per la Diputació de Girona: Josep Fermí Santamaría i Molero, 
Vicepresident 3er. i Diputat d’Habitatge; Jordi Batllori Nouvilas, Secretari general)”                                                                                                      
(...) 

 
Segona.- Deixar sense efecte, des de la signatura del present conveni, l’anterior 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, que 
va ser aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 
de març de 2009 i es va formalitzar per ambdues parts en data 23 de març de 2009. 
 
Tercera.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, als efectes escaients i 
posterior formalització del conveni.”  
 
79.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de 
l’habitatge.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic adscrita al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb el Decret 262/2006, de 7 de juny, de reestructuració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i té les funcions, 
entre d’altres, de dirigir i coordinar les polítiques socials d’habitatge i definir els criteris 
per a la gestió del patrimoni d’habitatge públic. 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir programes i 
recursos de suport en matèria d’habitatge als municipis i altres ens locals de la seva 
demarcació, mitjançant instruments de cooperació tècnica, econòmica i material, en 
els àmbits de la planificació i els estudis aplicats, la gestió de la informació, el 
coneixement, la capacitació i el treball en xarxa, l’ampliació del parc municipal 
d’habitatge i de l’oferta d’habitatge assequible, i l’atenció prioritària a persones en risc 
d’exclusió residencial. 
 
Existeix un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, aprovat per Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de data 23 de març de 2012 i modificat per 
un altre Decret de la Presidència de 4 d’octubre de 2012 i, que va ser formalitzat per la 
Diputació de Barcelona amb el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 2012, 
als efectes d’establir un marc de col·laboració en matèria d’habitatge, regeneració de 
barris i àrees urbanes i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics des de 
l’àmbit local. 
 

Ambdues parts, valorant molt positivament els resultats del referit conveni, 
coincideixen en la necessitat de mantenir el marc de col·laboració institucional existent 
establert per la Diputació de Barcelona amb la Secretari d’Habitatge i Millora Urbana 
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en el conveni de 17 de juliol de 2012, actualitzant-lo a la realitat present, i així disposar 
d’un marc de col·laboració institucional estable dins del qual compartir assumptes 
d’interès comú, cooperar i innovar en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge, i per 
tal de concretar les obligacions i les actuacions de les parts implicades, s'acorda 
formalitzar un nou conveni marc que substitueixi l’anterior conveni. 
 

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 que el conveni proposat té la naturalesa de conveni marc de col·laboració, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 47. 1, paràgraf 2on. de la Llei 40/2015,d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que permet a les Administracions 
participants expressar mitjançant aquest instrument la seva voluntat per actuar amb un 
objectiu comú.  
 

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 
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 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. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primera.- Aprovar la minuta del conveni marc entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya (Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge), relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge, 
de conformitat amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 

“CONVENI MARC  
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE MITJANÇANT L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA, RELATIU A LA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL EN 

L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 
 

Barcelona, <data> 
 

REUNITS 
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D’una part, el Sr. Carles Sala i Roca, Secretari d'Habitatge i Millora Urbana del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a President de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya, en ús de les facultats de representació que li atorga l'article 5 de la 
Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (DOGC 5430, de 28 
de juliol). 
 
De l’altra part, per part de la Diputació de Barcelona, Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada 
en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de 
funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de3 d‘agost de 2016. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de 
formalitzar el present conveni marc de col·laboració. 
 

EXPOSEN 
 
I. L’Agència d’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic adscrita al Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el Decret 262/2006, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i té les funcions, entre d’altres, de dirigir 
i coordinar les polítiques socials d’habitatge i definir els criteris per a la gestió del patrimoni 
d’habitatge públic. 
 
II. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió oferir programes i recursos de 
suport en matèria d’habitatge als municipis i altres ens locals de la seva demarcació, 
mitjançant instruments de cooperació tècnica, econòmica i material, en els àmbits de la 
planificació i els estudis aplicats, la gestió de la informació, el coneixement, la capacitació i 
el treball en xarxa, l’ampliació del parc municipal d’habitatge i de l’oferta d’habitatge 
assequible, i l’atenció prioritària a persones en risc d’exclusió residencial. 
 
III. Ambdues parts han manifestat el seu interès en actualitzar el marc de col·laboració 
establert en el conveni de 17 de juliol de 2012 amb la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana, a fi de continuar compartint assumptes d’interès comú, cooperar i innovar en l’àmbit 
de les polítiques d’habitatge. 
 
IV. La proposta del present conveni marc ha estat aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data ......... de .......... de 2016. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni marc, que es regirà per les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni marc 
 
L'objecte d'aquest conveni marc és establir els termes de la col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en l’àmbit del disseny, implementació i 
avaluació de les polítiques locals d'habitatge. 
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SEGONA.- Compromisos de les parts 
 
Ambdues parts es comprometen a:  
 
Col·laborar conjuntament en les iniciatives que es promoguin, en matèria d’habitatge, des de 
qualsevol de les dues administracions públiques signatàries, i específicament en les 
actuacions següents: 
 
La prestació de serveis d’habitatge per part dels ens locals de manera concertada amb la 
Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, en concret, els programes i recursos de suport tècnic, jurídic, econòmic i formatiu 
a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació pel lloguer social dels 
ajuntaments i consells comarcals. 
 
La col·laboració en el desenvolupament i extensió territorial del servei d’intermediació en 
deutes d’habitatge (SIDH), per donar suport als ens municipals i comarcals en l’atenció a les 
persones endeutades amb les entitats financeres per dificultats en el pagament de 
l’habitatge. 
 
El seguiment de les actuacions de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, que 
està integrat a la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, d’acord amb el Decret 262/2006, 
de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, i de l’Observatori Local d’Habitatge, així com l’assessorament i suport en la 
redacció de plans i estudis d’habitatge.  
 
El foment, concreció i desenvolupament dels instruments normatius previstos en la legislació 
catalana en matèria d’habitatge, ja existents o de nova regulació, i en concret, en els àmbits 
de la detecció d’habitatges buits o en mal estat i la intervenció municipal per l’ampliació, 
mobilització, foment, sanció i optimització del parc públic i privat d’habitatge per destinar-lo 
al lloguer assequible o a finalitats socials. 
 
La participació activa de la Diputació de Barcelona en les comissions i grups de treball que 
es constitueixin per desenvolupar normatives, disposicions o materials referents a polítiques 
locals d’habitatge, rehabilitació i millora energètica, relacionades amb els municipis i 
comarques del seu àmbit territorial. 
 
Intercanviar informació relativa a plans i programes d’habitatge, amb subjecció als principis 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.  
 
TERCERA.- Imatge i comunicació  
 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi relacionat amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni marc, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o d’altres, la 
referència a la col·laboració establerta en aquest conveni marc. 
 
QUARTA.- Obligacions econòmiques  
 
La signatura del present conveni marc no comporta cap obligació econòmica entre ambdues 
parts. 
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CINQUENA.- Addendes 
 
Les parts podran subscriure les addendes necessàries per tal d’atendre les demandes 
específiques d’actualitzacions o per fer front a les noves necessitats que sorgeixin. Aquestes 
addendes concretaran les accions, els terminis i, si escau, les contraprestacions 
econòmiques o materials que s’acordin. 
 
SISENA.- Comissió de seguiment  
 
Es constitueix una comissió de seguiment integrada, per part de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, pel Secretari d’Habitatge i Millora Urbana i el Director de l’Agència, i per part de 
la Diputació de Barcelona, pel Diputat delegat de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge i la persona 
titular de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. L’esmentada comissió 
es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat anual i sempre que ho sol·liciti alguna de les 
parts.  
 
Es constitueix una comissió tècnica integrada per personal de cadascuna de les parts, que 
es reunirà semestralment o a instància de qualsevol de les parts. Aquesta comissió podrà 
constituir grups de treball per l’anàlisi i el seguiment de temes específics. 
 
SETENA.- Vigència  
 
Aquest conveni marc entrarà en vigor a partir de la data de l’última signatura i la seva 
durada serà de 4 anys, prorrogable 4 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 49, 
lletra h), de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo amb una antelació prèvia de dos mesos, 
transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici, que continuïn vigents les 
col·laboracions específiques que en aquell moment s’estiguin portant a terme i fins a la seva 
finalització. 
 
VUITENA.- Causes de resolució 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni marc: 
 
a) L’expiració del termini de vigència i, si escau, de les seves pròrrogues, quan concorri 
denúncia prèvia per qualsevol de les parts en els termes que estableix la clàusula setena. 

b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

c) La denúncia unilateral del conveni marc amb un preavís de dos mesos, per 
impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest 
conveni marc. 

d) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adquirits en aquest 
conveni marc o en qualsevol de les addendes que se’n derivin. En aquest cas, la part 
interessada a resoldre anticipadament el conveni marc ha de comunicar la seva intenció a 
l’altra part amb una antelació mínima de quinze dies.  

e) Altres causes d’extinció previstes a la legislació aplicable. 
 
En el cas d’extinció anticipada d’aquest conveni marc, continuaran vigents les 
col·laboracions específiques que en aquell moment s'estiguin portant a terme i fins a la seva 
finalització. 
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NOVENA.- Substitució 
 
Aquest conveni marc substitueix el marc de col·laboració que es va formalitzar en data 17 
de juliol de 2012, entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en l’àmbit de 
l’habitatge i la millora urbana, que queda sense efectes a partir de la signatura d’aquest 
conveni marc. 
 
DESENA.- Resolució de controvèrsies  
 
Les parts, mitjançant la comissió de seguiment, resoldran de mutu acord les diferències que 
puguin sorgir en l’execució i interpretació del present conveni marc amb caràcter previ a la 
seva submissió, si s’escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni marc, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya; 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)”                                    (...) 

 
Segona.- Deixar sense efecte, des de la signatura del present conveni, l’anterior 
conveni de col·laboració entre ambdues entitats, aprovat per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona de data 23 de març de 2012 i modificat per un altre 
Decret de la Presidència de 4 d’octubre de 2012 i, que va ser formalitzat per la 
Diputació de Barcelona amb el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 2012. 
 
Tercera.- Notificar aquesta resolució a les entitats interessades, als efectes escaients i 
posterior formalització del conveni.”  
 
Intervé el diputat senyor Ibáñez (C’s), qui diu: Una mica lligant el 78 i el 79, d’una 
banda dir que evidentment la col·laboració interinstitucional és absolutament 
necessària, però ens crida l’atenció que la Diputació de Girona estableixi aquest 
conveni amb la Diputació de Barcelona i no pas amb l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya, tal com fem nosaltres al punt 79. I després preguntar si també hi ha algun 
conveni marc en aquest mateix sentit amb les diputacions de Tarragona i Lleida.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat 
d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC-AM), qui diu: Respecte el conveni amb la 
Diputació de Girona és un conveni que existia des del 2009 i ara el que es fa és 
renovar. Existeix només amb Girona perquè Girona, i moltes vegades a la Comissió de 
Territori ho explico, té una problemàtica que en habitatge sempre fer polítiques 
d’habitatge és complex però fer-ho en municipis petits encara més perquè pensi que 
moltes vegades els municipis petits no tenen habitatges que puguin ser destinats a ús 
social, és a dir, allà on no hi ha pisos i per tant, són habitatges unifamiliars, amb molts 
metres quadrats amb piscina, no poden ser destinats a habitatge social, per tant, 
Girona, més enllà de Girona ciutat, Blanes, Lloret, Figueres i potser les capitals de 
comarca, són poblacions petites i, per tant, volen parlar amb nosaltres i volen treballar 
conjuntament per intentar anar una mica més enllà amb el que és fer política 
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d’habitatge en municipis petits, per això vénen a nosaltres i intenten continuar amb 
aquest conveni.  
 
El diputat senyor Ibáñez (C’s), diu: Agraeixo l’explicació però donat que l’àmbit 
d’actuació de la Diputació provincial de Barcelona és la província de Barcelona, 
justament per això entenem que la Diputació de Girona aquest conveni amb qui el 
tindria que establir és amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya que és la responsable 
d’habitatge a tota la comunitat autònoma.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
80.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona, per a 
fer front a les despeses de transport escolar, de la campanya “Coneguem els 
nostres parcs” 2017, per import de 40.066,38 € (quaranta mil seixanta-sis euros 
amb trenta-vuit cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 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 havent-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). 
 
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 dia 28 de juliol de 2016, 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 que 
tinguin per finalitat el transport escolar dins la campanya “Coneguem Els Nostres 
Parcs per a l’exercici 2017, per un import màxim de 60.000,00 €. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 5 de setembre de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província.  
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Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 

Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 15 de novembre de 2016. 
 

Vist l’informe emès per la Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals que ha elaborat l’informe tècnic valorant les sol·licituds en 
data 7 de novembre de 2016 en què valora les sol·licituds presentades, la motivació 
del qual consta a l’expedient. 
 

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

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 

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 per Decret de la  
Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de 
Barcelona les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres 
Parcs” per a l’exercici 2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

Operació 
comptable   Ens NIF Ens Import atorgat 

1603005488 1 AJ. ABRERA P0800100J 656,00 

1603005488 2 AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A 775,98 

1603005488 3 AJ. CABRILS P0803000I 435,12 

1603005488 4 AJ. CALAF P0803100G 210,21 

1603005488 5 AJ. CALLÚS P0803700D 165,00 

1603005488 6 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F 1.803,20 

1603005488 7 AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 180,00 

1603005488 8 AJ. CERDANYOLA DEL VALLES P0826600I 1.617,00 

1603005488 9 AJ. CORNELLA DE LLOBREGAT P0807200A 1.996,80 

1603005488 10 AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B 1058,40 
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Operació 
comptable   Ens NIF Ens Import atorgat 

1603005488 11 AJ. LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS,  P0808500C 1.075,00 

1603005488 12 AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES P0811600F 162,25 

1603005488 13 AJ. MASQUEFA P0811800B 330,00 

1603005488 14 AJ. MATARO P0812000H 1.562,88 

1603005488 15 AJ. MOLINS DE REI P0812200D 1.413,90 

1603005488 16 INST. MPAL. EDUC. MOLLET VALLE P5812302G 1.690,00 

1603005488 17 AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E 175,00 

1603005488 18 AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J 352,80 

1603005488 19 AJ. ODENA P0814200B 175,00 

1603005488 20 AJ. OLERDOLA P0814400H 215,60 

1603005488 21 AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E 188,65 

1603005488 22 AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C 814,50 

1603005488 23 AJ. PALAU-SOLITA I PLEGAMANS P0815500D 176,00 

1603005488 24 AJ. PIERA P0816000D 492,25 

1603005488 25 AJ. PINEDA DE MAR P0816200J 530,92 

1603005488 26 AJ. RUBI P0818300F 1.644,50 

1603005488 27 AJ. SANT ADRIA DE BESOS P0819300E 720,00 

1603005488 28 AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J 2.180,00 

1603005488 29 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B 568,66 

1603005488 30 AJ. SANT CELONI P0820100F 833,25 

1603005488 31 AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B 374,00 

1603005488 32 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G 1.671,15 

1603005488 33 AJ. SANT JOAN DESPI P0821600D 943,25 

1603005488 34 AJ. SANT JULIA DE VILATORTA P0821800J 200,00 

1603005488 35 AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 600,00 

1603005488 36 AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 187,00 

1603005488 37 AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES P0823800H 1.064,80 

1603005488 38 AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F 1.166,69 

1603005488 39 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C 1.819,20 

1603005488 40 AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G 420,00 

1603005488 41 AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C 500,50 

1603005488 42 AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B 797,72 

1603005488 43 AJ. SURIA P0827400C 525,00 

1603005488 44 AJ. TEIA P0828100H 400,00 

1603005488 45 AJ. TERRASSA P0827900B 2.707,20 

1603005488 46 AJ. VILAFRANCA DEL PENEDES P0830600C 475,00 

1603005488 47 AJ. VILANOVA DEL VALLES P0831000E 300,00 

1603005488 48 AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 1.716,00 

      TOTAL 40.066,38 

 

Segon.- DESESTIMAR la següent sol·licitud, per l’incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

- Ajuntament de Torrelles de Llobregat- Sol·licitud presentada fora del termini de 
presentació d’instàncies. 
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Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 40.066,38 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50400/17230/46200, de 
l’exercici del 2017de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
Quart.- TRAMITAR el corresponent ajust de valor per import de 19.933,62 el 
pressupost de 2017. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”  
 
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
dels centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als 
espais naturals protegits gestionats per la Xarxa de Parcs Naturals, any 2017, 
per un import de 40.000 € (quaranta-mil euros).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els 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 es 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 la Diputació de Barcelona té adjudicats a diferents concessionaris, 
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, Escola 
de Natura la Traüna i Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera (Parc Natural del 
Montseny. Reserva de la Biosfera), Escola de Natura Can Grau (Parc del Garraf) i 
Escola de Natura les Codines (Parc del Castell de Montesquiu). 
 
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del 
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques. 
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Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per 
tal d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal 
Ganxo. 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació 
infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, de la província de 
Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de 
condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió 
administrativa. 
 
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i 
dia, el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la 
concessió. 
 
Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible 
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació 
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els 
concessionaris dels equipaments. 
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú fer una 
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és 
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
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 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 a la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, 
de 15 de desembre de 2015), es procedeix a publicar un extracte d’aquesta 
convocatòria, en llengua catalana i castellana, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 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. 
 

Vist l’apartat els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 201720165120008643 que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència 
competitiva per als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats, que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als 
espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, 
durant l’any 2017, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECIFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 
ALS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 
PÚBLICS I CONCERTATS, QUE VULGUIN FER ESTADES ALS EQUIPAMENTS 
PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA XARXA DE PARCS 
NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY 2017. 
 
Codi de la Convocatòria 201720165120008643 
 
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 de Barcelona 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 
 
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regular el procediment de concessió de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit 
de la província que vulguin fer estades als equipaments d’educació ambiental propietat 
d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a continuació: 
 
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
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- Escola de Natura la Traüna. 

- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera. 
 
2) Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau. 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’activitats pedagògiques.  

 
3) Parc del Montnegre i el Corredor: 

 

- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques. 

 
4) Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines. 
 
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament 
primari i secundari, tant públic com concertat, que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és procurar que el 
major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través 
d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot tenir una 
durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
3.- Període d’execució 
 
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés 
entre l’1 de gener de 2017 i el 23 de novembre de 2017. 
 
4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les 
escoles, tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de 
Barcelona.  
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar  
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Persones jurídiques: 
 
1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui. 
2) Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
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3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
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. 
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) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

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

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) 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). 

 
2.- Persones físiques 

 
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) 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. 

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  

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

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

8) 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). 

 
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 
23. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
La presentació d’instàncies començarà l’endemà de la data de publicació de l’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 28 de febrer de 2017 inclòs.  
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, a qualsevol de les oficines 
de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 
 
7.- Rectificació de defectes o omissions de 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 desistida la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
criteris objectius següents: 
 
1.1 Número de pernoctacions: 
 
- Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts. 
- Estades de 2 pernoctacions: 2 punts. 
- Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt. 
 
1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
 
- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts. 
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts. 
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt. 
 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap. 
 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria 
 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa


 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

334 

El pressupost màxim que es destinarà l’any 2017 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/17230/48900. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i 
assistent, per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit 
dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a 
municipis que no estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà 
com a màxim del 20% del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació 
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els 
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40% 6 20% 

5 39% 5 19% 

4 38% 4 18% 

3 37% 3 17% 

2 36% 2 16% 

1 35% 1 15% 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014, 
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig 
de 2014 per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014, s’ha 
determinat augmentar l’import de la subvenció un 10% sobre cadascun dels percentatges. 
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50% del preu de l’estada per alumne i dia, 
en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30% per 
a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un 
punt sobre cadascun dels percentatges establerts en funció de la puntuació obtinguda.  
 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50% 6 30% 

5 49% 5 29% 

4 48% 4 28% 

3 47% 3 27% 

2 46% 2 26% 

1 45% 1 25% 
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Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014, 
publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig de 2014 
per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014. 
 
12.- Òrgans competents per 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 la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
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: 
 

a. Diputat adjunt a Espais Naturals o persona en qui delegui, que presidirà l’òrgan 
col·legiat. 

b. Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
c. Coordinador d’àmbit d’ Espais Naturals o persona en qui delegui. 
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e. Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a 

secretària de l’òrgan col·legiat. 
 
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 delegació 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 
dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir 
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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  
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

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

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

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

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
16.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
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1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 23 
de novembre de 2017. 

 
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
3. No es consideraran despeses subvencionables: 
 

a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 

17.- Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació 
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de 
novembre de 2017. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.  
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord 
amb el model normalitzat, el qual a més haurà de tenir el següent contingut: 
  

a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, 
en la qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola 
que faci l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies 
de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al 
concessionari o responsable de l’equipament pedagògic. 

 
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la 

subvenció concedida. 
 
c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de 
l’equipament pedagògic en el qual  en que realitzen l’estada. 

 
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 
 
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 
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detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres 
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits 
següents: 
 

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

 
b. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 

subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a 
la de la Diputació superin el cost total 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’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions i a la seu electrònica corporativa.   
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25.- Mesures de difusió del finançament públic 

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació 
de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els 
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot 
cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats. 
 
28.- Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General 
per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació 
concordant, així con la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015, el text integra del qual és el següent: 
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Extracte de l’Acord de data 22 de desembre de 2016 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als Parcs Naturals. 
Exercici 2017. 
 
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 es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador. 
 
Primer . Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les 
escoles, tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de 
Barcelona.  
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
Segon . Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regular el procediment de concessió de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit 
de la província que vulguin fer estades als equipaments d’educació ambiental propietat 
d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a continuació: 
 
1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 
 

- Escola de Natura la Traüna. 

- Escola de Natura Vallcàrquera. 
 

2. Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau. 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’activitats pedagògiques.  

 
3. Parc del Montnegre i el Corredor: 
 

- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques. 

 
4. Parc del Castell de Montesquiu 
 

- Escola de Natura les Codines. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 
secundari, tant públic com concertat, que vulguin fer estades els equipaments pedagògics 
esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és procurar que el major nombre 
d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts econòmics 
que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot tenir una durada de 2 a 4 
dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
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 l’any 2017 per a la concessió de les subvencions 
regulades a la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/17230/48900. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i 
assistent, per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit 
dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a 
municipis que no estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà 
com a màxim del 20% del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació 
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els 
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40% 6 20% 

5 39% 5 19% 

4 38% 4 18% 

3 37% 3 17% 

2 36% 2 16% 

1 35% 1 15% 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014, 
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig 
de 2014 per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014, s’ha 
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determinat augmentar l’import de la subvenció un 10% sobre cadascun dels percentatges. 
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 50% del preu de l’estada per alumne i dia, 
en escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 30% per 
a les escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un 
punt sobre cadascun dels percentatges establerts en funció de la puntuació obtinguda.  
 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 50% 6 30% 

5 49% 5 29% 

4 48% 4 28% 

3 47% 3 27% 

2 46% 2 26% 

1 45% 1 25% 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014, 
publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig de 2014 
per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
La presentació d’instàncies començarà l’endemà de la data de publicació de l’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 28 de febrer de 2017 inclòs.  
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, a qualsevol de les oficines de 
Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
La presentació de la sol·licitud de la 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. 

 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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Quart.- Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/48900 del pressupost de 2017, condicionat a l’existència de crèdit. 
 
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.” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a les 
explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora 
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals i 
per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona any 2017, per un import de 356.360 € (tres-cents 
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (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 119 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, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona mitjançant Plans especials una Xarxa de 
Parcs Naturals formada per espais naturals protegits d’alt valor paisatgístic, ecològic i 
cultural, el conjunt de la qual abasta una superfície de 102.587 hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de les formes establertes en la 
legislació local. 
 
Atès que per a la protecció del medi natural els plans especials consideren bàsica la 
continuïtat de les explotacions forestals per a l’aprofitament racional dels recursos 
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forestals, estableixen determinades condicions a les edificacions i instal·lacions 
agràries i a les activitats de serveis, i regulen les condicions en les edificacions 
destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic, per tal d’adequar-los a 
l’ambient paisatgístic on es troben emplaçats. 
 
Atès que les activitats de les entitats de caràcter cívic i cultural dins l’àmbit dels plans 
especials fan difusió dels valors naturals i culturals d’aquests espais protegits.  
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 
2017, aquestes subvencions hauran de fomentar les activitats d’explotacions forestals, 
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, 
restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en l’àmbit territorial 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu, Serralada de Marina, Serralada Litoral i 
Foix així com les destinades a finançar instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a 
la generació de calor en els àmbits territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de 
Collserola. Per a aquesta darrera línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de 
biomassa) i per a les entitats culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de 
vigència s’amplia a tot el declarat Reserva de la Biosfera dins de la província de 
Barcelona i en el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible per a aquelles que hi estiguin. 
 
Vist que la quantitat total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 
356.360,00,00 €, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda 
amb caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals per a l’exercici 2017: 
 
 47900 ............ 120.000,00 euros 
 48901 .............. 28.000,00 euros 
 77000 ............ 200.260,00 euros 
 78900 ................ 8.100,00 euros 
 
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 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 (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. 
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Vist el que disposa l’article 55.2 de 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 els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S  
 

Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 201720165120008733  que incorpora les bases 
especifiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva amb l’objecte de fomentar les activitats d’explotacions 
forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels 
habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en els 
àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals protegits del Montseny, 
Montesquiu, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, així com les destinades a finançar 
instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits 
territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta darrera 
línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les entitats 
culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat 
Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona.  
 

“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 
A LES EXPLOTACIONS FORESTALS, LES EMPRESES AGRÍCOLES-RAMADERES I DE 
SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I LES ENTITATS CULTURALS I PER A LES INSTAL·LACIONS 
TÈRMIQUES AMB BIOMASSA EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA. ANY 2017. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201720165120008733 
 
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 de Barcelona 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 
 
2.1. L’objecte de la present convocatòria es regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, cobrament i justificació de les subvencions a les explotacions forestals, 
les empreses agrícola - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa que 
atorga la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Aquestes 
subvencions aniran destinades a finançar projectes/activitats en els següents àmbits 
territorials i sempre dins de la província de Barcelona: 
 
Per a explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, millora 
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
i entitats culturals, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
 
 El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-

Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de 
forma directa la Diputació de Barcelona.  

 
 El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.  

  
 En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès Natural de La 

Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 
 
 En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques de 

biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de la Biosfera, dins de 
la província de Barcelona. 

 
 En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac l’àmbit 

d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a aquelles que 
hi estiguin adherides. 

 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases 
també incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del Pla especial de l’espai 
natural protegit de Guilleries - Savassona així com el dels Plans especials de delimitació de 
l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries –Savassona. 
 
2.2. La finalitat de les subvencions regulades en aquesta convocatòria és el foment 
d’activitats incloses en les següents línies d’ajut: 
 

- Explotacions forestals. 
- Explotacions agrícoles–ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic i cultural. 
- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 

 
2.3. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
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de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst a l’article 2 d’aquestes bases. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles-
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
 
2.4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.5. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 
 

2.5.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 

a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 
normativa del propi pla especial.  
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels danys 
causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres 
estralls.  
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic o pla de conservació. 
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals 
i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació 

 
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el 
pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, caldrà seguir les 
instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà 
contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 
 

2.5.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 

a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.  
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars. 
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna. 
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.  
f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
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g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-
ramaderes (primera transformació). 
h) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació. 
i) Redacció de projectes d’ordenació i projectes tècnics necessaris per a la millora de 
les explotacions. 

 
2.5.3. Subvencions per a empreses de serveis. 

 
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en 
general, a la gestió ambiental dels recursos.  
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la 
Carta Europea de Turisme Sostenible.  
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials. 

 
2.5.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
2.5.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 
residència. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a 
limitació normativa per part dels plans especials. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, 
a la gestió ambiental dels recursos. 
e)  Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 

 
2.5.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles 
declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 

 
a)  Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a 
mantenir les característiques de certs elements originals. 
b)  Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 

 
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual 
se sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la 
realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a 
un desenvolupament correcte de l’actuació. 
 
2.5.5. Subvencions per a les Entitats Culturals. 

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais 
naturals protegits. 
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb 
finalitat divulgativa. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals 
protegits. 

 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament 
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser regals, 
menjars i begudes. 
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2.5.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que 
compleixin les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, 
tecnologies i sistemes que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits 
indicats en aquestes bases. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren 
cost d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 

 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 
accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera 
de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una 
xarxa externa de canonades. 
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ a) 
i fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).  
 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos 
particulars on quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de 
calderes es requereix una eficiència mínima del 75%.   
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els 
següents conceptes: 
 
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 
(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 
 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció 
durant un període mínim de 2 anys.  

 
2.6. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
2.7. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui 
una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les 
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb la única excepció 
d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables recollits a l’apartat 2.5.3 
b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses directament relacionades amb la 
certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 
 
2.8. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna 
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri 
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d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a 
entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició 
del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
2.9. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
2.10. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles 
que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
 
3.- Període d’execució  
 
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 
l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018 excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los   
 
4.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que reuneixin els 
requisits següents: 
 

a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre 
corresponent.  
 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat 
de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat 
Social. 
 
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
4.2. Atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindran la condició de beneficiari/ària les 
següents persones físiques o jurídiques: 
 

4.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 

a)  Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais 
protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, 
alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).  
 
b)  Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en 
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais 
protegits, que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un 
Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc. 
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c)  Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions 
de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, 
en el aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte 
d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 
 
d)  Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 
banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de 
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits.  

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar 
dins l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en 
el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en 
possessió del PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, 
caldrà però que l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció 
municipal o altre instrument de planejament similar. 

 
4.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 
a)  Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries 
de les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels 
parcs segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 
 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit 
dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 
 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícoles-
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura 
i/o la ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 

 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 
agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 

 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció 
agrícola-ramadera. 

 
4.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 

 
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, 
comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans 
especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de 
gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 
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b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
 
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi 
acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia 
de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i 
exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas.    

 
4.2.4.Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris 
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a 
primera residència i ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs 
naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons 
definició de l’article 2 d’aquestes bases. 
 
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 
primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el 
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 
 
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès 
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  
 
4.2.5.Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de 
Barcelona i dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin 
algun dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de 
gestió dels espais protegits, sempre que compleixin les següents condicions: 

 
a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament 
estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 2 i que preferentment 
vagin adreçades al públic en general. 

 
4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 

 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat 
econòmica sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst 
específicament a l’article 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració 
jurada la voluntat de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit 
especificat. En aquest darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una 
condició sine qua non per a iniciar l’activitat econòmica.  

 
4.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la 
documentació que figura a la base 5. 
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5.- Continguts de la sol·licitud i documentació a aportar 
 

5.1. Per a la concessió de la subvenció caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació 
que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella 
documentació que ja s’hagi lliurat en altres convocatòries de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva 
presentació i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest darrer supòsit, es farà 
constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de subvenció.  
 
5.2. Documentació administrativa: 
 
Persones jurídiques: 
 
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Fotocòpia de l’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 jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 
200.000,00 euros durant un període de tres anys.  
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat. 
8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 
9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 
10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  
11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat. 
12) 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). 

 
Persones físiques: 
 
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al projecte pel que es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 
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5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal 
simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de 
l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball. 
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 (Annex 4). 

 
A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció 
de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 

5.2.1. Subvencions per a explotacions forestals 
 
1)  Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 
destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es 
tracti d’un administrador/a. 
2)  Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i 
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es 
demana la subvenció. 
3)  Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes. 
 
1)  Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el 
destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti 
d’un administrador/a. 
2)  Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca, 
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2 d’aquestes 
bases. 
 
5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 
1)  Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la 
legislació sectorial. 
2)  IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 

 
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3, hauran d’adjuntar 
també: 
 
3)  Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas concret 
per la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
4) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a): 
 
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
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4) Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. 
5) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser 
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent 
en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 
6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost desglossat on 
es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte 
i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals, cal detallar les partides 
que es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció. 
 
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.b): 
 
1)  Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al 
sol·licitant a intervenir. 
2)  Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on 
es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte 
i el cost total de l’obra. 
3)  Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que 
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la 
intervenció. 
4)  Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o 
elements arquitectònics objecte de subvenció. 
5)  Documentació fotogràfica. 
 
5.2.5. Subvencions a entitats culturals. 
 
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats. 
 
5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 
 
1)  Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de 
l’arrendament. 
2)  Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la 
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3)  Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents: 
 

a) Ubicació de la instal·lació. 
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa. 
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades 
següents: 

1.  Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt). 
2.  Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³). 
3.  Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau d’humitat 
previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic inferior (en kWh/kg). 
 

d) Dades energètiques anuals de la instal·lació: 
1.  Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en kWh/any (calculat 
sobre el poder calorífic inferior del combustible). 
2.  Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en kWh/any), 
indicant quina és la part que es preveu que provingui de la biomassa i quina 
d’altres possibles combustibles. 
3.  Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades inseribles, es 
presentarà un document que inclogui la descripció tècnica bàsica de l’element o 
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equip (s’admeten catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció tècnica 
bàsica).  
4.  Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses 
subministradores, que inclogui un desglossament detallat segons els conceptes 
que especifiquen a l’apartat 2.5.6. 

 
5.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada. 
 
5.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no compleix 
els requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació exigida, o si 
s’escau, per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat perquè en un 
termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de la sol·licitud o 
presenti la documentació requerida, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la 
sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent. 
 
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora 
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i se’n 
deixarà constància en la tramitació del procediment. 

 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds   
 

6.1. El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de 
publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 15 de març de 2017 inclòs. 
Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini no seran admeses a tràmit.  
 
6.2. Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del 
model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les 
oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 

 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5,  
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats. 

 
6.3. Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran 
el mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 
d’aquesta Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 

  
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 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 següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les emenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
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8.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte de la convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 

9.1. La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats 
en el present article. 
 
9.2. Per a la valoració de les sol·licituds relacionades amb explotacions forestals, 
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges i per a la 
restauració del patrimoni arquitectònic, cadascun dels conceptes per als quals es 
sol·licita subvenció es puntuarà segons les llistes que es presenten als apartats 
següents:  

 
9.2.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 
protecció: 4 punts. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 
normativa del propi pla especial: 4 punts. 
c) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o 
flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin 
contemplades en un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts. 
d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, nevades, 
flagells, fauna (senglar i cabirol),esllavissades o altres estralls: 4 punts.  
e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o 
acordonament de restes forestals: 2 punts. 
f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en 
el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc 
que impliquin un menor impacte: 2 punts. 
g) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 
punt. 
h) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals i 

adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punt. 

 
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 
protecció: 4 punts. 
b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses 
amb el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com 
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.  
c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització 
racional dels recursos: 4 punts 
d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les explotacions dels danys 
causats per fauna: 4 punts. 
e) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats 
i destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts. 
f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars: 3 punts. 
g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 3 punts. 
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h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions 
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts. 
i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts. 
 
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 
protecció: 4 punts.  
b) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4 
punts. 
c) Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible i Q de qualitat turística: 4 punts  
d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència 
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts. 
e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment de les 
certificacions de la Q de la qualitat turística i la Carta Europea de Turisme Sostenible: 
3 punts. 

 
9.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència: 
 
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de 
protecció: 4 punts. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 3 punts 
d) Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 3 
punts. 
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter 
natural: 2 punts. 

 
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es 
considerin sumptuoses. 

 
Immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català: 
 
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les 
característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 punts. 

 
9.3. La valoració de les sol·licituds relacionades amb entitats culturals i instal·lacions 
tèrmiques amb biomassa es realitzarà a partir de la suma de la puntuació obtinguda en 
els diferents criteris: 
 
Per a la valoració de les sol·licituds per a entitats culturals, es tindran en compte els 
criteris objectius següents: 

 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais 
naturals protegits: fins a 4 punts. 
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb 
finalitat divulgativa: fins a 4 punts. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals 
protegits o declarats Reserva de la Biosfera: fins a 2 punts. 
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Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es 
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts la 
màxima puntuació possible: 
 

a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt 
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja 
existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt  
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt 
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punt 

 
9.4. Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions forestals, 
explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració 
del patrimoni arquitectònic, entitats culturals i instal·lacions tèrmiques amb biomassa, 
s’aplicarà la fórmula següent:  

 
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que 
 
PS = Proposta de subvenció. 
 
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50% 
del total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no subvencionables. 
 
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits 
de les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant un 
descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de diferents 
graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la 
concessió de subvencions que figuren a les bases. 
 
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic aquest descompte s’aplicarà 
de la següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, 
descompte 40%; i un punt, descompte 60%. 
 
En el cas de les instal·lacions tèrmiques amb biomassa es procedirà com s’indica a 
continuació: 4 punts, descompte del 0%; 3,5 punts, descompte del 2,5%; 3 punts, 
descompte del 5%; 2,5 punts, descompte del 7,5%; 2 punts, descompte del 10%; 1,5 
punts, descompte del 12,5%; un punt, descompte del 15%; mig punt, descompte del 
17,5%; zero punts descompte del 20%.  
 
D’altra banda, la valoració de les sol·licituds relatives a Entitats Culturals es farà també 
aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda. És a dir, 10 
punts, descompte del 0%; 8 punts, descompte del 20%; 6 punts, descompte de 40%; 4 
punts, descompte de 60%. 
 
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible i les destinades a compensar la no realització 
d’aprofitaments forestals. 

 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
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10.1. El pressupost màxim que es destinarà l’any 2017 per a l’atorgament de 
subvencions regulades en les presents bases serà de 356.360,00 € i anirà amb càrrec a 
l’orgànic 50402, funcional 17230, econòmics 47900 import 120.000 €; 48901 import 
28.000 €; 77000 import 200.260€; 78900 import 8.100€ del pressupost de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals per a l’exercici de 2017. 
 
10.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona 
la concessió d’aquestes a l’existència de crèdit. 
 
10.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el 
concurs o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.  

 
11.- Import individualitzat de les subvencions  
 

11.1. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble. 
 
11.2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de 
l’actuació o activitat subvencionada. 
 
11.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, 
tindrà els següents límits màxims: 

 
11.3.1. Subvencions per a explotacions forestals. 
 Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  

 
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
 
Xarxa viària: 

 
a)  Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km. 
b)  Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb 
motoanivelladora: 500,00 €/km. 
c)  Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 
laterals: 800,00 €/km. 
d)  Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb 
repàs del ferm, formació de cuneta amb motoanivelladora i estassada de les franges 
de seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 
e)  Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 

 
Treballs silvícoles:  

 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, 
cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 
1.200,00 €/ha. 
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en 
franges de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
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Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui 
el seu cost. 
 
11.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €). 
 
11.3.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
11.3.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic. 
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 
 
11.3.6. En les subvencions a les Entitats Culturals. 
Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €) 

 
11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. 
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 
11.5. En el cas al que fa referència l’article 2.5.1, l’import serà del 100% del benefici no 
obtingut per causa d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic 
corresponent. L’import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00€.  
 
11.6. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-
se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de 
manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles 
subvencions que quedin per sota del topall mínim no s’atorgaran. 

 

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 3.000 € 300 € 

Agrícoles 3.500 € 300 € 

Serveis 4.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 

Culturals 800 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 8.000 € 700 € 

 
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 Tècnica de Parcs Naturals. 
 
La proposta de resolució del procediment 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: 
 
a) Diputat adjunt d’ Espais Naturals o persona en qui delegui. 
b) Un representant de la Presidència de la Corporació. 
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals o persona en qui delegui. 
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d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, el Diputat adjunt d’Espais Naturals o persona 
en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de l’Oficina Administrativa i de 
Suport Jurídic. 
 
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 delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  

 

13.1. D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no 
podrà d’excedir de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria, les sol·licituds 
s’entenen desestimades per silenci administratiu i, en conseqüència, denegada la 
subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
13.2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 
presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
13.3. 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. 
 
13.4. 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. 
 
13.5. 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 els requisits que preveu l’article 40 de la Llei 39/2015, d’ 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els 
articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
13.6. 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. 
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14.- Acceptació de la subvenció  
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

15.1. 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. 
 
15.2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a explotacions forestals els/les 
beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera que no perjudiquin 
cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció especial, d’acord amb la legislació 
vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el pla especial.  
 
15.3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
15.4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
15.5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les indicades en la 
sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades 
estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent 
modifiqui l’import de la subvenció. 
 
15.6. El pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses aquelles partides que no 
són subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la 
possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el 
moment de la certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que 
s’ha executat el pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del 
topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència. 
 
15.7. 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. 
 
15.8. Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la 
base 27. 
 
15.9 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permeti 
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 no subvencionables  

 
16.1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents 
tècnics encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions. 
 
16.2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i 
instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés 
entre l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018. En el cas concret de les activitats de 
les Entitats Culturals, aquestes s’hauran d’haver estat executades entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2017. 
 
16.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que 
hagin incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
16.4. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària 
tingui una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el 
benefici de les mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb 
la única excepció d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables 
recollits a l’apartat 2.5.3.b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses 
directament relacionades amb la certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de 
la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
16.5. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en 
alguna d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà 
aquest criteri d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les 
línies d’ajut per a entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una 
subvenció per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 
 
16.6. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
16.7. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles 
que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una 
despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
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17.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o 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, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19.- Termini i forma de justificació  
 

19.1. Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de 
juny de 2018, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà 
el 31 de desembre de 2017.   
 
19.2. Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant el model normalitzat a través de 
correu certificat o presencialment a la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària de la 
Gerència d’Espais Naturals (C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 
93 402 24 23).  

 
El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la xarxa de parcs: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats i a 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona, 
Telèfon 93 402 24 23. 
 
Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el 
mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 93 402 29 26 de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 

19.3. Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació 
de justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 

  
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS. 
 
c) Relació d’ingressos rebuts, indicant l’obtenció d’altres ingressos o subvencions pel 
mateix concepte.  
 
d) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat, i de 
les obligacions davant la Seguretat Social. 
 
e) En el cas de subvencions destinades a compensar la no realització d’aprofitaments 
forestals caldrà aportar la corresponent modificació del PTGMF on s’especifiqui la unitat i 
període d’anys en que no s’hi actuarà. 

 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats
http://www.diba.cat.parcsn/subvencions
http://www.diba.cat.parcsn/subvencions
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19.4. En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 
 
a) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en 
els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el 
composen. 
  
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la 
subvenció concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, 
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables. En cas que aquest 
pressupost superi el doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a 
referència.  
 
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat de realització 
de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que 
acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les subvencions forestals, 
es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1. 
 
e) 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 descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la 
seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 
 
f) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent 
comprovant de pagament. 
 
19.5. Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats 
subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 30 dies abans de la 
data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran 
concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa convocatòria de 
subvencions.  

 
20.- Deficiències en la justificació  
 

20.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de corregir 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. 
 
20.2. 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. 
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20.3. En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual 
s’ha calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. 
L’import de referència serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la 
sol·licitud, excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del 
topall màxim de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.  

 
21.- Mesures de garantia  
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 

22.1. 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. 

 
22.2. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió les indicades a l’art. 47.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, així com la carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 
Igualment, són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions 
de l’ordenament jurídic, i en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat 
amb el que disposa l’art.48 de la Llei 39/2015 esmentada. 

 
23.- Compatibilitat amb 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. 
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25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori 
documentació o programa imprès.  
 
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la 
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions: 
 
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha 
estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi a 
l’acord de resolució de la convocatòria 
 
2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 
documentació que generin les actuacions subvencionades.  
 
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el 
seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, l’activitat 
o actuació subvencionada. 
 
26.- Causes de reintegrament 
 

26.1. 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.  
 
26.2. 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; per manca de les llicències i/o autoritzacions de les administracions competents 
i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 
 
26.3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part 
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del 
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del 
reintegrament. 

 
27.- Obligats al reintegrament 
 

27.1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de 
la condició de persones beneficiàries. 
 
27.2. 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 incomplertes, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables subsidiaris en tot cas, els administradors de les persones jurídiques 
que hagin cessat en les seves activitats. 

 
28.- 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 l’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 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
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 
integra del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 22 de de desembre de 2016 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a les explotacions forestals, les empreses agrícola-
ramaderes, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les 
entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa a l’àmbit dels Parcs 
Natural de la província de Barcelona. Exercici 2017. 
 
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 es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador 
 
Primer . Beneficiaris 
 
1.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que reuneixin els 
requisits següents: 
 
a) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre 
corresponent.  
 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat 
Social. 
 
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
1.2. Atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindran la condició de beneficiari/ària les 
següents persones físiques o jurídiques: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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1.2.1 Subvencions per a explotacions forestals. 
 

a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 
dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, 
en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o, alternativament, del 
Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF).  
 
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit 
dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, 
que formin part d’una associació de propietaris forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i 
un Programa de gestió forestal amb el vistiplau de l’ens gestor del parc. 
 
c) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de 
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en el 
aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte d’actuació 
i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 
 
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a 
banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques 
forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels 
Consorcis de gestió dels espais protegits.  

 
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins 
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 

 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en possessió 
del PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, caldrà però que 
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal o altre 
instrument de planejament similar. 

 
1.2.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 

a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries de 
les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs 
segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit dels 
parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
A efectes d’aquesta convocatòria s’entendran com a explotacions agrícoles-ramaderes 
aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la ramaderia de 
qualsevol de les següents maneres: 
 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 
agrària. 

 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social. 
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 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes. 

 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus). 

 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries. 

 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació). 

 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola-
ramadera. 

 
1.2.3 Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hoteleria, 
comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels plans 
especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de 
gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2 d’aquestes bases. 
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 
c) Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi 
acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a aquesta línia de 
subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi vulguin adherir i 
exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament l’esmentada carta en cada cas. 

 
1.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 

a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges 
situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a primera residència i 
ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals 
promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2 
d’aquestes bases. 
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 
primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural 
per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  

 
1.2.5.Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i 
dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais 
protegits, sempre que compleixin les següents condicions: 
 

a) Ser entitats legalment constituïdes. 
b) Ser entitats sense ànim de lucre. 
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament 
estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 2 i que preferentment 
vagin adreçades al públic en general. 
 

1.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica 
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sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 2 
d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció. 
 
També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o 
jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat de 
residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest darrer 
supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a iniciar 
l’activitat econòmica.  
 
1.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació 
que figura a la convocatòria. 
 

Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
2.1. L’objecte de la present convocatòria es regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, cobrament i justificació de les subvencions a les explotacions forestals, 
les empreses agrícola - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa que 
atorga la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Aquestes 
subvencions aniran destinades a finançar projectes/activitats en els següents àmbits 
territorials i sempre dins de la província de Barcelona: 
 
Per a explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, millora 
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
i entitats culturals, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és:  
 

- El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre-
Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona 
de forma directa la Diputació de Barcelona.  

 

- El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.  
 

- En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès 
Natural de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 

 

- En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals i per a les instal·lacions 
tèrmiques de biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà el de la Reserva de 
la Biosfera, dins de la província de Barcelona. 

 

- En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a 
aquelles que hi estiguin adherides. 

 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també 
incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del Pla especial de l’espai 
natural protegit de Guilleries - Savassona així com el dels Plans especials de delimitació 
del'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins 
del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries – Savassona. 
 
2.2. La finalitat de les subvencions regulades en aquesta convocatòria és el foment 
d’activitats incloses en les següents línies d’ajut: 
 

- Explotacions forestals. 
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- Explotacions agrícoles–ramaderes. 
- Empreses de serveis. 
- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Activitats de caràcter cívic i cultural. 
- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 

 
2.3. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies 
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius 
de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent 
previst a l’article 2 d’aquestes bases. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles-
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
 
2.4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.5. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents 
actuacions: 
 
2.5.1. Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la 
posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en plançonedes, 
eliminació o acordonament de restes forestals. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 
normativa del propi pla especial.  
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals o a la reparació dels danys 
causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres 
estralls.  
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de la 
incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte. 
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic o pla de conservació. 
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals 
i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació 

 
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció 
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local, d’acord amb el 
pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les actuacions a, c, d i e, caldrà seguir les 
instruccions que es donin des de l’òrgan gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà 
contactar amb el mateix abans d’iniciar l’actuació subvencionada. 
 
2.5.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 

a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.  
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b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars. 
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna. 
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.  
f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural. 
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-
ramaderes (primera transformació). 
h) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació. 
i) Redacció de projectes d’ordenació i projectes tècnics necessaris per a la millora de 
les explotacions. 

 
2.5.3 Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en 
general, a la gestió ambiental dels recursos.  
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la 
Carta Europea de Turisme Sostenible.  
c) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials. 

 
2.5.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 
 

2.5.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera 
residència. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 
normativa per part dels plans especials. 
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, a 
la gestió ambiental dels recursos. 
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals. 

 
2.5.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles 
declarats béns  d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 
 
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir 
les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic. 
 

Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se 
sol·licita la subvenció així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització 
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un 
desenvolupament correcte de l’actuació. 
 
2.5.5. Subvencions per a les entitats culturals. 
 

a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais 
naturals protegits. 
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b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb 
finalitat divulgativa. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits. 

 
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament vinculades a 
la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser regals, menjars i begudes. 
 
2.5.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
 
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixin 
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes 
que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats en aquestes bases. 
 
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els 
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost 
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació. 
 

a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat. 
c) Sistema d’alimentació de la biomassa. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i 
accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de 
biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa 
externa de canonades. 
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’ a) i 
fins l’ e) anteriors (ambdós inclosos).  

 
La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on 
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix 
una eficiència mínima del 75%.   
 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els següents 
conceptes: 
 

a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici 
(canonades, colzes, vàlvules, etc.). 
c) Els estudis, projectes i memòries tècniques. 

 
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un 
període mínim de 2 anys.  
 
2.6. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que hagin 
incomplert els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta sigui 
necessària. 
 
2.7. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el/la destinatari/ària tingui 
una relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les 
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona, amb la única excepció 
d’aquells destinataris que s’acullin als conceptes subvencionables recollits a l’apartat 2.5.3 
b), és a dir quan la subvenció va destinada a les despeses directament relacionades amb la 
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certificació o acreditació de la Q de qualitat turística i de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 
 
2.8. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna 
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest criteri 
d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies d’ajut per a 
entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció per a l’expedició 
del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
2.9. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat 
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge 
corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i 
control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. 
 
2.10. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles 
que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al projecte 
subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a una despesa 
subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.  
 
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 
 
4.1. El pressupost màxim que es destinarà l’any 2017 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en les presents bases serà de 356.360,00 € i anirà amb càrrec a l’orgànic 50402, 
funcional 17230, econòmics 47900 import 120.000 €; 48901 import 28.000 €; 77000 import 
200.260€; 78900 import 8.100€ del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a 
l’exercici de 2017. 
 
4.2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i es condiciona la 
concessió d’aquestes a l’existència de crèdit. 
 
4.3. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs 
o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.  
 
4.4. Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble. 
 
4.5. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les 
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
4.6. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà 
els següents límits màxims: 
 
4.6.1 Subvencions per a explotacions forestals. 
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) per sol·licitant.  
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En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos 
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris: 
 

Xarxa viària: 
 
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motoanivelladora: 
500,00 €/km. 
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 
laterals: 800,00 €/km. 
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb 
repàs del ferm, formació de cuneta amb motoanivelladora i estassada de les franges de 
seguretat laterals: 1.500,00 €/km. 
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km. 
 
Treballs silvícoles:  
 
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha. 
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura 
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha. 
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 1.200,00 
€/ha. 
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en franges 
de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha. 
 
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el 
seu cost. 

 
4.6.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 
 Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS  euros (3.500,00 €). 
 
4.6.3. Subvencions per a empreses de serveis. 
 Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
4.6.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €). 
 
4.6.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa. 

Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €). 
 
4.6.6. En les subvencions a les Entitats Culturals. 
 Límit màxim de VUIT-CENTS euros  (800,00 €) 
 
4.7. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o 
obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import 
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat. 
 
4.8. En el cas al que fa referència l’article 4.1.b, l’import serà del 100% del benefici no 
obtingut per causa d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent. 
L’import atorgat en cap cas superarà els 3.000,00€.  
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4.9. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4., establint-se 
així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi reduït de manera 
significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes aquelles subvencions que 
quedin per sota del topall mínim no s’atorgaran. 
 

Línia Topall màxim Topall mínim 

Forestals 3.000 € 300 € 

Agrícoles 3.500 € 300 € 

Serveis 4.500 € 400 € 

Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 

Culturals 800 € 200 € 

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa 8.000 € 700 € 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província e Barcelona, a través de la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 15 de març de 2017. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 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 
356.360,00 €, que anirà a càrrec de l’orgànic 50402, funcional 17230, i distribuïda amb 
caràcter estimatiu en els següents econòmics del pressupost de l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals per a l’exercici 2017: 
 
 47900 ............ 120.000,00 euros 
 48901 .............. 28.000,00 euros 
 77000 ............ 200.260,00 euros 
 78900 ................ 8.100,00 euros 
 
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.” 
 
83.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a 
la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de Montesquiu, espai 
natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 de juliol de 1986 i 
modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i els objectius de la 
gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels municipis de Montesquiu, 
Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El parc conté un important 
patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element més destacat. Tots els 
edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al llarg dels darrers decennis 
s’han fet importants inversions encaminades a la seva rehabilitació.  
 
El Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però 
allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. En 
aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per 
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, destacant, com un dels 
seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats econòmiques que 
contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la gestió activa i integral 
dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació de la diversitat 
biològica del Parc. 
 
Dins del model de gestió del Parc es defineix un conjunt d’equipaments públics, entre 
els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de Recursos, per a la 
realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat, amb parament i 
mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El castell de 
Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una funció cabdal 
pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme municipal dins 
del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió del Parc a través 
de la seva participació en el Consell Coordinador. 
 
En data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament 
de Montesquiu, per a la realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural 
i centre de recursos del Castell de Montesquiu. Per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013 (amb 
número de registre d'acords 735/13), aquest conveni va ser prorrogat fins el 31 de 
desembre de 2016. 

 

Tant la Diputació de Barcelona com el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu valoren molt positivament la relació que ha generat el 
conveni de col·laboració esmentat, i també el fet d’haver assolit els objectius del 
conveni, enfocats a col·laborar en la gestió de l’equipament públic del Castell de 
Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als usuaris i visitants del castell, mantenir, 
el nivell d’excel·lència en l’atenció de l’ús públic i en la prestació dels serveis i 
eixamplar l’oferta de serveis, per tal d’aconseguir una major projecció en tot allò que fa 
referència a la promoció econòmica dels productes i serveis, generats a l’entorn del 
Parc del Castell de Montesquiu. 
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La implicació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de l’Ajuntament de 
Montesquiu en la gestió del Parc s’ha incrementat en els darrers anys, superant les 
previsions que, en aquest sentit, es formulaven al conveni original. 
 
La quantitat aportada per la Diputació de Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura es destina gairebé en la seva totalitat a despeses de personal, i que ha 
d’afrontar el Consorci per a dur a terme les actuacions previstes en aquest conveni. En 
aquest sentit, cal tenir present que el Consorci no pot accedir a les vies de 
finançament de tresoreria que la Diputació posa a disposició dels ajuntaments i, d’altra 
banda, ha de complir amb els criteris d’estabilitat pressupostària, així doncs les 
limitacions de tresoreria impedeixen que el Consorci pugui afrontar aquestes despeses 
de personal durant tot l’exercici pressupostari, si no compta amb el finançament 
transferit per la Diputació de Barcelona, sense posar en risc l’estabilitat.  
 
Per l’exposat en el paràgraf anterior i per tal de poder afrontar els costos salarials del 
personal contractat pel Consorci, vinculat directament a les actuacions previstes en 
aquest conveni, es posa de manifest que és necessària la concessió d’una bestreta, 
durant els anys de vigència del conveni. 
 
En virtut del que precedeix i atesa l'existència d'objectius coincidents entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i l’Ajuntament de 
Montesquiu, les parts signants han manifestat el seu interès en donar continuïtat i 
ampliar les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de seguir 
col·laborant conjuntament, oferint un servei de qualitat adreçat als usuaris i visitants 
del castell i al conjunt del Parc. 
 
Vist que la memòria emesa pel cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona justifica la necessitat de subscriure un conveni de col·laboració 
amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
d’acord amb el que estableix l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, i que s’inclou en l’expedient. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist el punt 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, 
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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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, 
relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu 
a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL 
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA I L’AJUNTAMENT DE 
MONTESQUIU, RELATIU A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DINS L’ÀMBIT DE L’ÚS 
PÚBLIC I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, VINCULATS AL CASTELL DE MONTESQUIU 

 
I.- 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 pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016). 
 
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA, representat per la seva presidenta, 
la Sra. Maria Rosa Vestit i Villlegas, en execució de l’acord adoptat per la Junta General, de 
data 18 de juliol de 2013, i assistit pel secretari del consorci, el Sr. Jordi Valls i Aumatell, en 
virtut de les facultats conferides per la Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura de data 23 de juliol de 2015. 
 
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU, representat per l’Alcaldessa-Presidenta, l’Il.lma. Sra. 
Elisabet Ferreres Vergés i, assistit pel secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Jaume 
Salés Malian. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que, en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de 
Montesquiu, per a la realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre 
de recursos del Castell de Montesquiu.  
 
Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 
data 19 de desembre de 2013 (amb número de registre d'acords 735/13), aquest conveni va 
ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Que tant la Diputació de Barcelona com el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu valoren molt positivament la relació que ha generat el conveni 
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de col·laboració esmentat, i també el fet d’haver assolit els objectius del conveni, enfocats a 
col·laborar en la gestió de l’equipament públic del Castell de Montesquiu i en l’oferta de 
serveis adreçats als usuaris i visitants del castell, mantenir, el nivell d’excel·lència en 
l’atenció de l’ús públic i en la prestació dels serveis i eixamplar l’oferta de serveis, per tal 
d’aconseguir una major projecció en tot allò que fa referència a la promoció econòmica dels 
productes i serveis, generats a l’entorn del Parc del Castell de Montesquiu. 
 
Que la implicació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de l’Ajuntament de 
Montesquiu en la gestió del Parc s’ha incrementat en els darrers anys, superant les 
previsions que, en aquest sentit, es formulaven al conveni original. 
 
Que, en conseqüència, les parts signants han manifestat el seu interès en donar continuïtat i 
ampliar les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de seguir col·laborant 
conjuntament, oferint un servei de qualitat adreçat als usuaris i visitants del castell i al 
conjunt del Parc. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni la cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la gestió de 
l’oferta de serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica al Parc del Castell de 
Montesquiu, incloent l’atenció al públic i la realització d’activitats a l’equipament cultural i 
centre de recursos del Castell de Montesquiu i al seu entorn. 
 
Segon.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
En el marc del present conveni, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona adquireix els compromisos següents: 
 

- Donar suport econòmic al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a cooperar 
en la gestió dels serveis que es prestaran al castell de Montesquiu i que es detallen al 
pacte cinquè d’aquest conveni. 

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona es compromet a transferir al Consorci de 
la Vall del Ges, Orís i Bisaura els recursos econòmics pel procediment que es 
determina al pacte setè, que permetin garantir la prestació dels serveis a realitzar pel 
Consorci. 

 
- Col·laborar amb els recursos propis del Parc en la consecució dels objectius d’aquest 

conveni.  
 
- Exercir la funció de control de la gestió dels serveis d’ús públic objecte d’aquest 

conveni, com a administració titular de l’equipament i gestora del Parc.  
 
- Proporcionar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, la documentació, 

publicacions, material i maquinària que tingui el Parc i sigui necessari per a la 
consecució dels objectius d’aquest conveni. 
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Tercer.- Compromisos del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 
 

En el marc del present conveni, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura adquireix els 
compromisos següents: 

 
- Prestar en el castell de Montesquiu els serveis que es detallen al pacte cinquè 

d’aquest conveni i comptar amb els recursos humans i tècnics que permetin garantir 
la seva realització. 

 
- Formular i assumir les propostes d’ampliació i millora dels serveis que es presten al 

castell de Montesquiu. 
 
- Col·laborar amb la direcció del Parc en la consecució dels objectius d’aquest conveni 

i, d’una manera especial, en l’àmbit dels serveis, equipaments i programes d’ús 
públic, referit a tot el Parc. 

 
- Tenir cura del bon ús i del bon estat de conservació dels espais, instal·lacions i equips 

tècnics la utilització dels quals s’inclou dins de la prestació dels serveis objecte 
d’aquest conveni, i que es relacionen al pacte cinquè d’aquest conveni. 

 
- Redactar una memòria anual d’activitats de l’equipament que haurà de conèixer i 

aprovar, en la darrera reunió de cada any, la Comissió de seguiment. 
 
- Proporcionar a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals les dades i informació 

requerides relatives a la prestació dels serveis objecte d’aquest conveni.  
 

Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Montesquiu 
 

En el marc del present conveni, l’Ajuntament de Montesquiu adquireix els compromisos 
següents: 
 

- Col·laborar en les diferents tasques i aspecte que contribueixin a la consecució dels 
objectius d’aquest conveni, en la mesura de les seves possibilitats. 

 
- Exercir les competències que la legislació vigent li reconeix en relació amb els àmbits 

regulats per aquest conveni. 
 
Cinquè.- Serveis objecte d’aquest conveni 
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni els serveis que haurà d’assumir i realitzar el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, als quals es refereixen els pactes segon i tercer, 
són els següents: 
 

- La gestió del Centre de Recursos del Castell de Montesquiu, la qual cosa inclou: 
 La promoció del centre com a espai per a la celebració de cursos, seminaris, 

convencions, congressos, jornades de treball i altres esdeveniments d’aquest 
tipus, organitzats per institucions, entitats, associacions o empreses. 

 La gestió de les reserves i de la utilització dels serveis. 
 El funcionament dels equips tècnics de les sales. 
 L’atenció als usuaris durant la utilització dels serveis. 

 

- La gestió de les visites al Castell de Montesquiu, la qual cosa inclou: 
 

 La promoció del castell com a equipament cultural. 
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 L’organització i realització de visites guiades. 
 L’organització i realització de visites guiades prèviament concertades per a grups. 
 El funcionament de l’audiovisual, inclòs en les visites guiades. 
 L’atenció als usuaris durant la utilització dels serveis. 
 El funcionament del punt d’informació i de venda de productes. 

 

- La gestió del programa d’informació del parc del Castell de Montesquiu, la qual cosa 
inclou: 

 
 La prestació des del Castell de Montesquiu i el seu entorn (jardins, aparcament, 

senders, àrea de pic-nic) del servei d’informació als visitants. 
 El suport a la celebració dels actes programats o concertats per la Gerència de 

Serveis d’Espais Naturals al Parc del Castell de Montesquiu, en especial dins del 
programa “Viu el Parc”. 

 
- La gestió d’aquells aspectes relatius als programes i serveis d’ús públic en tot l’àmbit 

del Parc, tals com: disseny d’itineraris, realització d’informes preceptius, elaboració de 
propostes de millora, coordinació amb la resta de parcs de la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona, organització i promoció d’activitats de lleure i educació 
ambiental, col·laboració en els instruments de comunicació i promoció; i d’altres que 
puguin ser concertats amb la direcció del Parc i siguin aprovats per la Comissió de 
seguiment prevista en el pacte novè. 

 
- El suport a la celebració d’altres esdeveniments promoguts per les administracions o 

per entitats culturals o cíviques sense ànim de lucre, així com d’aquelles celebracions 
de caràcter particular dels veïns dels municipis del Parc, que siguin sol·licitades a 
través dels seus respectius ajuntaments. 

 
Sisè.- Import del conveni 
 
Per tal de garantir el compliment dels objectius d’aquest conveni les tres institucions 
signants comptaran amb els recursos derivats dels seus pressupostos ordinaris i podran 
aplicar, també, recursos provinents de fonts externes de finançament. 
 
De manera específica, la Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura, la quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS 
(168.500,00€). Aquesta aportació s’imputarà a l’aplicació pressupostària de l’any 2017: 
G/50402/17230/46702. Pels anys successius i dins de la vigència del conveni, l’aportació es 
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària de l’any en curs. 
 
D’altra banda, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura percebrà directament l’import de 
les taxes i preus públics de les visites al castell i de la utilització dels serveis del Centre de 
Recursos, que són proposades anualment per la Comissió de Seguiment que preveu aquest 
conveni i aprovades per la Junta General del Consorci.  
 
Les activitats al Centre de Recursos i les visites al castell que estiguin promogudes per la 
Diputació de Barcelona o pels Ajuntaments que integren el Consell Coordinador del Parc del 
Castell de Montesquiu seran exemptes de taxes. Es podrà aplicar, també, l’exempció de 
taxes a les activitats o visites promogudes per altres administracions o entitats sense ànim 
de lucre, a instàncies de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que podrà, també, promoure la celebració de 
jornades de portes obertes, amb accés gratuït al castell. Tanmateix, en aquests dos darrers 
supòsits d’exempció de taxes i gratuïtat, el Consorci tindrà dret a percebre els ingressos 
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corresponents a les taxes que hauria deixat d’ingressar, mitjançant la presentació de les 
factures corresponents a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Finalment el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura podrà percebre l’import dels preus 
taxats que apliqui als serveis que es descriuen al pacte cinquè d’aquest conveni. Aquests 
preus i serveis hauran de ser aprovats per la Junta General del Consorci a proposta de la 
comissió de seguiment, d’acord amb el procediment definit al pacte novè. En aquest sentit, 
el Consorci podrà ingressar directament els beneficis derivats de la venda de productes. 
 
Setè.- Pagament de l’import del conveni 
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida al Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura de la següent manera:  
 
- Un 40% (67.400,00 €), a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys 

de vigència o, si es produís, de les pròrrogues, tal com preveu el pacte dotzè, degut al fet 
que la major part de les despeses que ha d’afrontar el Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura per a dur a terme les actuacions previstes en aquest conveni, corresponen a 
despeses de personal. En aquest sentit, cal tenir present que el Consorci no pot accedir 
a les vies de finançament de tresoreria que la Diputació posa a disposició dels 
ajuntaments i, d’altra banda, ha de complir amb els criteris d’estabilitat pressupostària, 
així doncs les limitacions de tresoreria impedeixen que el Consorci pugui afrontar 
aquestes despeses de personal durant tot l’exercici pressupostari, si no compta amb el 
finançament transferit per la Diputació de Barcelona, sense posar en risc l’estabilitat. 
Això justifica que l’import de la bestreta permeti afrontar els costos salarials del personal 
contractat pel Consorci, vinculat directament a les actuacions previstes en aquest 
conveni. 

 
- Un 30% (55.550,00), a partir de l’1 de maig de l’any en curs, i quan el Consorci de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a l’empara 
d’aquest conveni corresponents a l’import del primer avançament del 40%, mitjançant 
certificat emès per la Presidenta del Consorci o per la persona habilitada a tal efecte, que 
incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses vinculades 
al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden 
incloure l’adquisició de material inventariable, la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
- Un 20% (33.700,00), a partir de l’1 d’agost de l’any en curs, quan el Consorci de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a l’empara 
d’aquest conveni corresponents a l’import del segon avançament del 30%, mitjançant 
certificat emès per la Presidenta del Consorci o per la persona habilitada a tal efecte, que 
incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses vinculades 
al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden 
incloure l’adquisició de material inventariable, la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 

- El 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants 
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del 10% restant i de l’import del tercer avançament del 20% de les despeses efectuades 
a l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificat emès per la Presidenta del Consorci o 
per la persona habilitada a tal efecte, que incorpori informació econòmica suficient que 
permeti identificar les despeses vinculades al desenvolupament de les actuacions 
objecte del conveni. Aquestes despeses poden incloure l’adquisició de material 
inventariable, la realització d’obres de manteniment i millora, la contractació de treballs, 
estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a la realització d’activitats culturals 
de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes activitats i la contractació de 
personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i equips de protecció personal per a 
aquest personal. 

 

La presentació de la justificació del 30% restant de les despeses haurà de ser presentada, 
com a màxim l’1 d’abril de 2018. Pel que fa a la justificació de les actuacions corresponents 
a l’any 2017, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir de l’1 de gener 
de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, perquè el desenvolupament del servei d’informació 
objecte del present conveni es du a terme per anys naturals.  
 
Pels successius anys, i dins de la vigència del conveni, el pagament anual i les corresponents 
justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions anteriorment exposades, entenent que 
les actuacions objecte del conveni hauran de ser executades dins de l’any natural, és a dir, de 
l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i la seva justificació haurà de ser presentada, 
com a màxim l’1 d’abril de l’any següent al de l’exercici en curs. 
 
Vuitè.- Manteniment de les instal·lacions 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es farà càrrec de les 
despeses derivades del manteniment ordinari de les instal·lacions, espais, maquinària i 
equips tècnics que acullen els serveis objecte d’aquest conveni així com les despeses dels 
consums d’aigua, electricitat i combustibles que hi són associats. Aquestes despeses es 
realitzaran amb càrrec al pressupost ordinari de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals, amb 
un import anual previst d’uns cinquanta-mil (50.000 €) euros. 
 
Això inclou els serveis i consums següents: 
 

 Neteja de tots els espais interiors del Castell de Montesquiu, de la Cabanya del 
Castell (sala d’exposicions) i els blocs de sanitaris dels jardins i de la masoveria, 
oberts al públic visitant. 

 Manteniment, revisions i controls dels equips elevadors (ascensor i plataforma 
elevadora) 

 Sistema de seguretat i alarma. 

 Servei de desratització, desinfecció i desinsectació. 

 Manteniment dels equips tècnics de llum, so i imatge del Centre de Recursos. 

 Manteniment dels equips tècnics de l’audiovisual. 

 Manteniment dels equips de protecció de descàrregues elèctriques. 

 Consum d’aigua. 

 Consum d’energia elèctrica. 

 Consum de combustibles per a la calefacció. 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona podrà repercutir, 
previ coneixement i acceptació de la Comissió de seguiment, prevista en el pacte novè 
d’aquest conveni, els augments significatius del consum d’electricitat i combustibles si són 
motivats per un augment de l’activitat o de l’ampliació de l’oferta al públic visitant. 
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El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura es farà càrrec dels treballs de manteniment i neteja 
dels espais exteriors del castell i de la zona de l’aparcament incloent la caseta d’informació, 
que seran assumits, sempre que sigui possible, pel personal associat a la prestació dels 
serveis objecte d’aquest conveni, amb la col·laboració, si així ho determina la direcció del 
Parc del Castell de Montesquiu, del personal de manteniment del parc. La Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona facilitarà les eines i maquinària 
disponibles pel desenvolupament d’aquestes tasques, quan, per raons d’eficiència, no les 
hagi d’aportar el Consorci. 
 
El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura també es farà càrrec, amb el personal propi, de 
treballs puntuals de neteja i petits manteniments, especialment en dissabtes i dies festius, 
amb la finalitat que l’equipament del Castell de Montesquiu i els seus entorns estiguin, en tot 
moment, en perfectes condicions d’ús i netedat. 
 
Les obres de reparació o millora de caràcter estructural a les edificacions, les inversions per 
a la reposició o renovació d’instal·lacions i maquinària, així com aquells subministraments 
destinats a la millora del jardí, que suposin un increment del valor patrimonial, seran 
assumits per la Diputació de Barcelona i acordats amb el Consorci. Tanmateix el Consorci 
podrà proposar la realització d’aquest tipus d’obres i inversions amb càrrec al seu 
pressupost que, en tot cas, hauran de ser expressament aprovades per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de fer el seguiment de la consecució dels objectius d’aquest conveni i, si s’escau, 
interpretar i aplicar les disposicions dels seus pactes, les parts que el signen formaran una 
comissió de seguiment, amb la composició següent: 
 

 La Presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura o persona en qui delegui. 

 La Gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

 El Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals o persona en qui delegui. 

 El Director o Directora del Parc del Castell de Montesquiu. 

 L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu o la persona en qui delegui. 
 
A banda dels membres de la Comissió també podran participar en les reunions, de manera 
habitual o extraordinària, els tècnics de qualsevol de les tres institucions que siguin 
convocats, bé per raó de la seva vinculació a l’objecte del conveni, bé per la seva relació 
puntual amb alguns dels temes de l’ordre del dia. 
 
La funció de secretaria de la Comissió, que inclou la formalització dels acords a través de 
les actes, la convocatòria de les reunions i la custodia de la documentació que es generi, 
serà exercida de manera compartida i indistinta per la Diputació de Barcelona i pel Consorci 
mitjançant la fórmula que la pròpia Comissió determini.  
 
La comissió de seguiment es reunirà, amb caràcter ordinari, un mínim de dos cops a l’any, 
una vegada cada semestre i, sens perjudici de les competències que té cada una de les 
administracions que la composen, tindrà les funcions següents: 
 

 Interpretar, en primera instància, els acords continguts en els pactes d’aquest 
conveni, per tal de facilitar la seva concreció. 

 Aprovar la incorporació de nous serveis i proposar nous preus a l’equipament públic 
del Castell de Montesquiu, que seran aprovats per la corresponent entitat pública 
competent per aprovar-los.  

 Proposar la revisió anual de les taxes que aprova el Consorci. 
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 Proposar modificacions en les condicions de prestació dels serveis, que són objecte 
d’aquest conveni i, si s’escau, proposar modificacions puntuals del conveni a les parts 
signants. 

 Aprovar, si és el cas, la distribució dels costos de manteniment ordinari i consums 
entre les parts signants d’aquest conveni, tal com preveu el pacte vuitè. 

 Aprovar el calendari i horari anuals de prestació dels serveis. 

 Proposar, conèixer i informar la realització d’obres i inversions que afectin la prestació 
dels serveis objecte del conveni. 

 Conèixer i/o aprovar la celebració d’actes organitzats, festivals, aplecs, recitals, etc., 
que impliquin els espais i instal·lacions objecte d’aquest conveni. 

 Conèixer i aprovar la memòria anual d’activitats de l’equipament, que haurà de ser 
presentada a la darrera reunió de cada any pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura. 

 Totes aquelles que acordin les tres parts signants d’aquest conveni. 
 
Els acords de la Comissió de Seguiment s’adoptaran en tots els casos per l’assentiment o la 
unanimitat de tots els seus membres. 
 
Amb caràcter extraordinari, la comissió es podrà reunir a petició de qualsevol de les 
administracions que la integren. 
 
Desè.- Recursos humans 
 
Per tal de donar compliment als compromisos contrets al pacte tercer, el Consorci de la Vall 
del Ges, Orís i Bisaura, en la data de la signatura, destinarà de manera exclusiva per a la 
prestació dels serveis objecte d’aquest conveni el personal de la plantilla del propi Consorci, 
que exercia aquestes funcions en el darrer any de vigència de l’anterior conveni de 
col·laboració.  
 
El Consorci designarà entre el seu personal, un responsable tècnic, de grau mig o superior, 
per a assumir les funcions de coordinació amb la direcció del Parc, així com totes aquelles 
funcions regulades per aquest conveni que requereixin de la seva participació. 
 
El Consorci organitzarà el personal dedicat al Parc del Castell de Montesquiu de la manera 
que consideri oportuna per tal de garantir el compliment de les funcions regulades per 
aquest conveni: 
 

 L’atenció als usuaris del Centre de Recursos. 

 El maneig dels equips tècnics de les sales. 

 La gestió de les reserves per a la utilització del Centre de Recursos i les visites al 
Castell. 

 La realització de les visites guiades al castell. 

 El maneig de l’audiovisual. 

 L’atenció al públic en els punts d’informació del Castell i del seu entorn. 

 L’atenció al públic en el punt de venda de productes i publicacions. 

 El suport a la celebració d’actes i esdeveniments programats. 

 Les tasques de manteniment ordinari dels espais i instal·lacions objecte d’aquest 
conveni.  

 Les funcions relacionades amb el suport als programes i serveis d’ús públic del Parc 
del Castell de Montesquiu. 

 
Si de manera voluntària o per jubilació, qualsevol d’aquests treballadors contractats pel 
Consorci finalitzés la seva relació laboral, el Consorci podrà cobrir la plaça vacant o bé 
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modificar l’estructura de la plantilla segons el seu propi criteri, informant-ne en tot cas a la 
comissió de seguiment. 
 
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni es comprometen a donar compliment a tot allò que 
estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 
en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present 
conveni. 
 
Dotzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre del 
2020. En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de quatre anys 
addicionals o la seva extinció.  
 
En cas de pròrroga, l’aportació de la Diputació de Barcelona restarà condicionada als 
corresponents acords i disponibilitats pressupostàries, i la justificació i el pagament anual 
s’efectuarà en les mateixes condicions establertes al pacte setè del present conveni. 
 
Tretzè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com del Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura com de l’Ajuntament de Montesquiu. 
 
Catorzè.- Incompliment del conveni 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de 
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa. 
 
Quinzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 

previ a l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 

Setzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
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Jurídic del Sector Públic, així com els articles 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 per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dissetè.- Jurisdicció competent 
 
Les parts col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia 
perquè el conveni pugui ser desenvolupat amb èxit. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran resoltes per acord de les parts i, si no fos possible aquest acord, es comprometen a 
sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, 
en el lloc i data que s’assenyalen”. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (168.500,00€) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 
per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius 
proposats, de l’aplicació pressupostària de l’any 2017: G/50402/17230/46702, 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer.- Autoritzar una bestreta del 40%, degut a la manca de recursos econòmics 
que l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè 
d’aquest conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, una vegada 
habilitat el crèdit a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2017, 
sempre i quan el Consorci hagi justificat la totalitat de les despeses realitzades per 
assolir els objectius del conveni per a l’any 2016. 
 
Quart.- Autoritzar el pagament del 60% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades, d’acord amb el que 
s’especifica en el pacte setè del conveni objecte d’aprovació. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
84.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació de l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per 
un import de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), en relació amb la “Compra de camió 
d’escombraries per al municipi”, en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
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preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 
 
“Creació d’equipament i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 27 de març de 2014 (ref. reg. AJG 128/14) es va 
aprovar l’atorgament d’un ajut a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb el detall 
següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

NIF P0819300E 

Actuació Compra camió escombraries 

Codi XGL 14/X/101033 

Aportació de la Diputació 300.000,00 € 

Periodificació 

2013       

2014 300.000,00 € 

2015       

2016       

2017       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segons l’esmentat acord, aquest ajut es va formalitzar mitjançant conveni específic 
regulador de la col·laboració en relació a l’actuació, que es va signar per l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona, en dates 8 de maig i 13 de maig 
de 2016, respectivament. 
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Degut a la concurrència de circumstàncies que justifiquen una modificació o canvi de 
destí de preacords assolits, per Decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de 
data 26 de gener de 2015 (ref.reg. D 147/15), es va aprovar, entre d’altres, l’ampliació 
de l’ajut preacordat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per realitzar l’actuació 
“Compra de camió d’escombraries” (14/X/101033) en vint-i-cinc mil euros 
(25.000,00.€). 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte d’aquest ajut ampliat, a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord.  
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vist l’apartat 7.2e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. – APROVAR l’ampliació de l’ajut atorgat, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” en vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), amb el detall següent : 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

NIF P0819300E 

Actuació Compra camió escombraries 

Codi XGL 14/X/101033 

Aportació de la Diputació 325.000,00 € 

Periodificació 

2013       

2014       

2015       

2016 325.000,00 € 

2017       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 
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Segon. – APROVAR una addenda al conveni específic signat per l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona, en dates 8 i 13 de maig de 2016, 
respectivament, per formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior, el text de la 
qual es transcriu a continuació: 

 
“ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC SUBSCRIT ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PER 
REALITZAR L’ACTUACIÓ “COMPRA DE CAMIÓ D’ESCOMBRARIES, EN EL MARC 
DE LES INSTRUCCIONS DE GESTIÓ D’ACTUACIONS DERIVADES DE LES MESES 
DE CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Mercè Conesa i Pagès, en 
virtut de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions 
d’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), i assistida per la secretària delegada, Isidra Guardiola i Salinas, en virtut de les 
facultats atorgades per Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, representat per l’alcalde, Joan Callau i Bartolí, 
assistit pel secretari de l’ens, Josep Reverendo i Carbonell. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Per acord de la Junta de Govern de 27 de març de 2014 es va aprovar l’atorgament d’un 

ajut a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per l’actuació “Compra de camió 
d’escombraries”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import de 
tres-cents mil euros (300.000,00 €). 

 
II. Segons l’esmentat acord, aquest ajut es va formalitzar mitjançant conveni específic, 

signat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Diputació de Barcelona, en dates 8 i 13 
de maig de 2016, respectivament. 

 
III. Degut a la concurrència de circumstàncies que justifiquen una modificació o canvi de 

destí de preacords assolits, per Decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de 
data 26 de gener de 2015, es va aprovar, entre d’altres, l’ampliació de l’ajut preacordat 
amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per realitzar l’actuació “Compra de camió 
d’escombraries” (14/X/101033) en vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €). 

 

IV. L’ampliació de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en vint-i-cinc mil 
euros (25.000,00 €) comporta la necessitat de modificar també el conveni específic 
signat per les parts. 

 

V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquesta addenda, que es regirà pels següents 

 

PACTES 

 

Primer.- L’objecte d’aquesta addenda és modificar el conveni específic signat per 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Diputació de Barcelona, en dates 8 i 13 de maig de 
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2016, respectivament, per tal d’ampliar l’import de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs en vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €). 
 

Segon.- Es modifica el pacte 2.1 del conveni específic signat per les parts i esmentat en 
l’apartat primer, que queda de la manera següent: 
 

“Segon. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 

La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 325.000,00 € 

Periodificació 

2013       

2014       

2015       

2016 325.000,00 € 

2017       

Aplicació pressupostària G/50500/17210/76240 

 
“ 

Tercer. – AUTORITZAR i disposar una ampliació de la despesa en vint-i-cinc mil euros 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76240, del 
vigent pressupost corporatiu  
 
Quart.– COMUNICAR el present acord de modificació de l’ajut concedit a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Cinquè.– NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
85.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Catalana de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les 
activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les 
activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 18 de 

desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la promoció, el suport i 
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la difusió a les activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir 
l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en situació de pobresa. 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 28 de gener de 2015 i va ser prorrogat 

per Acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2015. 
 
3. El pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser 

prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. 
 
Fonaments de dret 

 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a 
la consecució de finalitat d’interès comú. 

 
2. Vista la base 30.18. de l’execució del pressupost 2016 de la Diputació de 

Barcelona, la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que 
per la seva naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un 
centre gestor, d’una o de diferents Àrees. 

 
3. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
4. Vist que l’article 4.1.d) 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, estableix que 
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en 
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 

 
5. Vist el punt 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 la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, que atribueix a la Junta de 
Govern l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
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 pròrroga per a l’any 2017, del conveni de col·laboració, 
subscrit en data 28 de gener de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Catalana de l’Esplai, per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure 
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educatiu i del teixit associatiu, i per a garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants 
i adolescents en situació de pobresa. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2017, al 
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000,00 €) Euros, que es 
desglossen de la següent manera: 
 
- Vint-i-vuit mil (28.000,00) Euros per a la promoció, el suport i la difusió a les 

activitats de lleure educatiu i del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la 
seva articulació al territori, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2017 i 
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
- Noranta-dos mil (92.000,00) Euros per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels 

infants i adolescents en situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana 
de l’Esplai i les seves entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o 
de famílies amb pocs recursos econòmics; dels quals Quinze mil (15.000,00) Euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 i Setanta-set mil 
(77.000,00) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00, del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2017 i condicionat a l’habilitació del crèdit 
adequat i suficient. 

 
La Comissió tècnica de seguiment del conveni, quant aquesta s’hagi constituït 
formalment, o bé la Fundació Catalana de l’Esplai hauran de presentar, abans del 31 
de març de 2018, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos 
així com de l‘adequada aplicació dels fons econòmics rebuts  a la seva consecució, de 
la següent manera: 
 
- Informe tècnic per un import de 28.000,00 Euros acreditant les actuacions 

realitzades per a la promoció, el suport i la difusió a les activitats de lleure educatiu i 
del teixit associatiu que les desenvolupa mitjançant la seva articulació al territori. Si 
aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser conformat per 
la cap del Servei de Suport de Programes Socials. 

 
- Informe tècnic per un import de 92.000,00 Euros acreditant les actuacions 

realitzades per garantir l’accés a les activitats d’estiu dels infants i adolescents en 
situació de pobresa, organitzades per la Fundació Catalana de l’Esplai i les seves 
entitats, als infants i adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs 
recursos. Si aquest informe l’emet la Fundació Catalana de l’Esplai haurà de ser 
conformat per la cap del Servei de Suport de Programes Socials i per la cap de 
l’Oficina del Pla Jove. 

En qualsevol dels casos aquests informes incorporaran informació econòmica suficient 
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
l’actuació. 
 
No obstant el que s’ha exposat, s’admetran justificacions parcials de l’activitat.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Catalana de l’Esplai.” 
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86.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Pere Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els 
projectes socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de 
risc social.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 18 de 

desembre de 2014 es va aprovar la minuta del conveni per a la millora de l’atenció i 
de la qualitat en els projectes socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència 
en situació de risc social. 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 23 de febrer de 2015 i va ser prorrogat 

per a l’any 2016 per Acord de la Junta de Govern de data 17 de desembre de 2015. 
 
3. El pacte vuitè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser 

prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. 
 
Fonaments de dret 

 
1. Vists els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a 
la consecució de finalitat d’interès comú. 

 
2. Vista la base 30.18. de l’execució del pressupost 2016 de la Diputació de 

Barcelona, la qual regula els supòsits excepcionals d’expedients administratius que 
per la seva naturalesa afecten transversalment a àmbits de gestió de més d’un 
centre gestor, d’una o de diferents Àrees. 

 
3. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
4. Vist que l’article 4.1.d) 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, estableix que 
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en 
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 
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5. Vist el punt 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 la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, que atribueix a la Junta de 
Govern l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
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 pròrroga per a l’any 2017, del conveni de col·laboració, 
subscrit en data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Pere Tarrés, per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes socioeducatius 
adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social. 
 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2017, al 
conveni de referència per un import de Cent vint mil (120.000,00.-€) Euros, que es 
desglossen de la següent manera: 
 
- Noranta-dos mil Euros (92.000,00 €) per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon que 

enumera les actuacions objecte del conveni, dels quals Setanta-set mil (77.000,00€) 
Euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00 i Quinze mil 
(15.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2017 i condicionat a l’habilitació del crèdit 
adequat i suficient. 

 
- Vint-i-vuit mil (28.000,00 €) Euros per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon que 

enumera les actuacions objecte del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2017 i 
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
Previ al pagament la Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi 
constituït formalment, o be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31 
de març de 2018, dos informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos 
així com l’adequada aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la 
següent manera: 
 
- Informe tècnic per un import de Noranta-dos mil (92.000,00 €) Euros acreditant les 

actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 1 del pacte segon que 
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació 
Pere Tarrés haurà de ser conformat per la cap del Servei de Suport de Programes 
Socials  i per la cap de l’Oficina del Pla Jove.  

 
- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000,00 €) Euros acreditant les 

actuacions realitzades en el desenvolupament de l’acció 2 del pacte segon que 
enumera les actuacions objecte del conveni. Si aquest informe l’emet la Fundació 
Pere Tarrés haurà de ser conformat per la cap del Servei de Suport de Programes 
Socials. 
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En qualsevol dels casos aquests informes incorporaran informació econòmica suficient 
que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
l’actuació. 
 
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes d’activitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Pere Tarrés.” 
 
87.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’habitatge (SIDH).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 17 de 

desembre de 2015, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració a 
subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’habitatge 
(SIDH). 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 27 de gener de 2016. 
 
3.  El pacte onzè estableix que es podrà prorrogar per períodes anuals i per acord 

exprés de les parts.  
 
4. Es vol prorrogar el conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar, l’any 2017, 

amb la col·laboració en la prestació del servei d’intermediació en deute de 
l’habitatge (SIDH). 

 
5. L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, prevista per a l’any 2017, 

ascendeix a la quantitat total màxima de tres-cents cinquanta-sis mil sis-cents euros 
(356.600,00 EUR).  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vists els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 
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2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que l’article 4.1.d) 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, estableix que 
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en 
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials. 

 
4. Vist el punt 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 la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, que atribueix a la Junta de 
Govern l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
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 pròrroga, per a l’any 2017, del conveni subscrit, en data 27 de 
gener de 2016, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, per continuar amb el funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’habitatge (SIDH). 
 
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona, per a l’any 2017, al conveni de referència per un import de tres-cents 
cinquanta-sis mil sis-cents euros (356.600,00 EUR), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/48900 del pressupost de la Corporació per a l’any 2017 
i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, desglossats de la següent 
manera: 
 

- Tres-cents cinquanta-quatre mil sis-cents euros (354.600,00 EUR) que 
corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores establert al 
pacte quart per 48 setmanes de prestació i un cost per hora de trenta-set Euros 
amb cinquanta cèntims (37,50 Euros). Aquesta aportació serà lliurada prèvia 
presentació, abans del 31 de març de 2018, per part del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona del certificat conforme s’han realitzat efectivament les hores de 
prestació acordades. 

 
- Dos mil euros (2.000,00 EUR) aportats per a les despeses de gestió sofertes per 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en la consecució dels objectius 
previstos en el present conveni. L’adequada aplicació d’aquests fons econòmics, 
es verificarà mitjançant un informe emès, abans del 31 de març de 2018, per la 
Comissió Mixta de coordinació, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé 
mitjançant informe emès per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona on consti 
la conformitat del cap del Servei d’Acció Social. En qualsevol dels dos casos 
aquests informes incorporaran informació econòmica suficient que permeti 
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identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
l’actuació. 

 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior s’admetran justificacions parcials de 
períodes trimestrals d’activitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona.” 
 
88.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, del Programa 
“Targeta moneder d’impacte social”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 29 de gener de 2015 
aprovà el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social (BOPB de 5 
de febrer de 2015). 
 
Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis 
socials municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació, l’accés a alimentació 
fresca mitjançant una targeta moneder d’impacte social i d’ús exclusiu en sectors 
relacionats amb l’alimentació, amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat 
de pagament dels ajuts d’alimentació d’una forma més racional i eficient, dins el circuit 
actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis socials municipals. 
 
Aquesta targeta moneder, és una targeta prepagament amb un valor monetari definit 
pels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de Barcelona i els 
professionals de les entitats d’Iniciativa social, que evita l’estigmatització del beneficiari 
de la targeta, al poder escollir una gran diversitat d’aliments frescos en establiments 
normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment d’aliments. 
 
El punt sisè, d’aquest Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà de la 
seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2015 i estableix la possibilitat de 
que sigui prorrogat per acord exprés de la Diputació de Barcelona i per períodes 
anuals de temps. 
 
En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà supeditada 
a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, “la Caixa, l’Obra Social “la 
Caixa” i MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament 
del Programa Targeta moneder d’impacte social. 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 
2015, es va aprovar la pròrroga, des de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 
2016, el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social, amb la 
modificació del punt quart del Programa en el sentit de que el pagament de la quantitat 
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compromesa per la Diputació de Barcelona es farà a CaixaBank en lloc de a 
MoneyToPay. 
 

En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.4.i.2) 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, en data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el 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 pròrroga des de l’1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre 
de 2017, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de 
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social, aprovat 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de gener de 
2015 (BOPB de 5 de febrer de 2015) i prorrogat per a l’any 2016 per acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 de novembre de 2015, amb la 
modificació del punt quart del Programa en el sentit de que el pagament de la quantitat 
compromesa per la Diputació de Barcelona es farà a CaixaBank en lloc de a 
MoneyToPay (BOPB 14 de desembre de 2015). 
 

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa Targeta 
moneder d’impacte social”. 
 

89.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga, per a l’any 2017, del conveni, subscrit en data 23 de febrer de 2015 
entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l’Obra Social “la Caixa” i 
MoneyToPay, per a l’establiment de les obligacions de les parts en el 
desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 

“La Diputació de Barcelona, Caixa Bank, SA (en endavant CaixaBank), la Fundació 
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (en endavant Obra 
Social “la Caixa”) i Caixa Bank Electrònic Money EDE, SL (en endavant MoneyToPay), 
van subscriure, en data 23 de febrer de 2015, el conveni de col·laboració per a 
l’establiment de les obligacions de les parts en el desenvolupament del programa 
targeta moneder d’impacte social. 
 

Aquest conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data 29 de gener de 2015 i prorrogat per a l’any 2016, per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 
2015, amb la modificació dels pactes segon i quart en el sentit de que la Diputació de 
Barcelona efectuarà el pagament de la seva quantitat compromesa a CaixaBank en 
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lloc de a MoneyToPay, de modificar el compte de la Diputació de Barcelona a on 
l’Obra Social “la Caixa” ha d’efectuar l’ingrés de la seva aportació econòmica i 
d’incorporar a CaixaBank com a destinatari dels informes a efectuar per MoneyToPay 
amb la relació de targetes efectivament lliurades. 
 

Aquestes modificacions es varen incorporar a una addenda al conveni que va ser 
subscrita el 4 d’abril de 2016. 
 

Vist el pacte setè del conveni de referència que estableix la seva possibilitat de 
pròrroga per períodes anuals amb la revisió del nombre de targetes anuals a distribuir i 
de les aplicacions pressupostàries corresponents. 
 
En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 
 

Vist el punt 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 la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el 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 pròrroga per a l’any 2017 del conveni de col·laboració, per a 
l’establiment de les obligacions de la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A., 
CaixaBank Electrònic Money EDE, S.L. i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona “La Caixa”, en el desenvolupament del Programa “Targeta 
moneder d’impacte social”, subscrit en data 23 de febrer de 2015, amb les 
modificacions del pacte segon i quart incorporades a l’addenda al conveni subscrita el 
4 d’abril de 2016. 
 

Segon.- RETENIR, per fer front a les despeses derivades de les actuacions 
conveniades, la quantitat total màxima de quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500€), 
desglossats de la següent manera: quaranta-tres mil cinc-cents euros (43.500 €) 
aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/462.00, si bé atenent a la 
naturalesa dels ens locals participants en el Programa la despesa es podrà imputar als 
econòmics 463.00 i 465.00; i sis mil (6.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/489.00 del pressupost de despeses 2017 de la Diputació de 
Barcelona, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a CaixaBank, MoneyToPay, i l’Obra Social 
“la Caixa””. 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

90.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats sense 
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria 4653/2013 de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.- La Junta, de conformitat 
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amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern núm. 58/13, reunida 
en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2013, va aprovar la convocatòria núm. 
4653/2013 de subvencions a entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, en matèria d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social per 
a l’any 2013; així com, les Bases reguladores de la concessió i gestió 
d’aquestes, les quals es van publicar al BOPB del dia 7 de març de 2013. 

 
2. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre resolucions 

núm. 274/13), reunida en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2013, va resoldre 
la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 4653/2013 de 
subvencions a entitats sense finalitat de lucre, esmentada al paràgraf anterior. 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 

2013 i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides 
Bases reguladores s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-
se, com a màxim, el dia 31 de març de 2014. 

 
4. A la finalització del termini de justificació, les següents entitats no havien 

presentat la preceptiva justificació de la subvenció, d’acord amb l’establert a la 
base núm. 21 de les referides Bases reguladores: 

 
 

Beneficiari 
 

NIF 
 

Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
bestreta 
pagada 

Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
Posició 

Ass. CIVIC. 
Iniciatives i 
Ocupació 

 
G59335166 

 
Esser dona 

 
3.370,08€ 

 
1.685,04€ 

 
1303002145 

 
35 

Federació 
d’Entitats 
Culturals 
Catalanes 
d’Origen 
Marroquí 

 
V64865934 

La implicació i 
la participació 
de la comunitat 
àrab 

 
1.016,66€ 

 
508,33€ 

 
1303002145 

 
91 

 
5. En data 28 d’agost i 16 de setembre de 2013 es va efectuar el pagament a 

l’Associació CIVIC, Iniciatives i Ocupació i la Federació d’Entitats Culturals 
Catalanes d’Origen Marroquí de 1.685,04€ i 508,33€ respectivament, 
corresponents a una bestreta del 50% de l’import de la respectiva subvenció, raó 
per la qual cal efectuar la reclamació del reintegrament d’aquests imports. 

 
“Fonaments de dret 
 

1. Article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(LGS), en relació a l’obligatorietat de justificar la subvenció.  
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2. Art. 34.3 de la LGS en relació a la pèrdua del dret a cobrar la subvenció en cas 
de manca de justificació.  

 
3. 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 de22 d’abril de 2016). 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la 
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, d’acord amb les 
dades detallades seguidament: 
 

 
Beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
bestreta 
pagada 

Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
Posició 

Ass. CIVIC. 
Iniciatives i 
Ocupació 

G59335166 Esser dona 3.370,08€ 1.685,04€ 1303002145 35 

Federació 
d’Entitats 
Culturals 
Catalanes 
d’Origen 
Marroquí 

 
V64865934 

La implicació i la 
participació de 
la comunitat 
àrab 

 
1.016,66€ 

 
508,33€ 

 
1303002145 

 
91 

 
Segon.- CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de 
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi 
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de 
prova que consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, 
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació de 
l’Associació CIVIC, Iniciatives i Ocupació, amb el NIF núm. G59335166, a reintegrar 
l’import de MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(1.685,04€), segons l’establert a l’apartat cinquè del present acord. 
 
Quart.- DECLARAR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, l’obligació de la 
Federació d’Entitats Culturals Catalanes d’Origen Marroquí, amb el NIF núm. 
V64865934, a reintegrar l’import de CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS (508,33 €), segons l’establert a l’apartat cinquè del present acord. 
 
Cinquè.- Els reintegraments esmentats als apartats anteriors s’hauran d’efectuar 
d’acord als terminis recollits a l’art. 62.2 de la Llei General Tributària, els quals es 
reprodueixen a continuació: 
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 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en 
la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des de la data 
en la qual la revocació esdevé definitiva fins al dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 XXX. Alternativament, l’obligat al 
pagament podrà tramitar el mateix personant-se a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l’Associació CIVIC, Iniciatives i Ocupació i a la 
Federació d’Entitats Culturals Catalanes d’Origen Marroquí.” 
 
91.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats sense 
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“Fets 
 

1. En data 30 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. acords 
30/14), es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, les quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 
2014.  

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

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

 
3. La concessió de les subvencions es va adoptar per acord (núm. 194/14) de la 

Junta de Govern reunida en sessió ordinària del dia 8 de maig de 2014.  
 
4. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 

2014 i el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides 
Bases reguladores, es concreta que el termini de justificació de la subvenció 
finalitza el dia 31 de març de 2015. 

 
5. Les entitats relacionades a continuació, finalitzat el termini de justificació, no han 

presentat la preceptiva justificació de la subvenció:  
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Beneficiari 
 

NIF 
 

Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
pagat per 
avançat 

Justificació Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
 Posició 

Associació 
Stop Sida 

G59447201 Projecte de 
participació des de i 
per a persones 
LGTB immigrants 
de Stop Sida 

 
1.398,81€ 

 
699,40€ 

No 
presentada 

 
1403001489 

 
99 

Associació 
FEDER i 
Associació 
Empresaries 

 
G63152185 

Dones joves 
creadores 
d’empresa 

 
1.981,42€ 

 
--- 

No 
presentada 

 
1403001489 

 
86 

TOTAL 3.380,23€ 699,40€    

 
6. El Centre Euro Àrab de Catalunya, amb NIF núm. G64627896, va presentar, en 

data 31 de març de 2015, la justificació de la subvenció que se li va concedir, per 
un import de 3.868,91€, per a l’actuació “Dones d’èxit”. Justificació que va ésser 
rebutjada, pels motius exposats a continuació i detallats al requeriment (registre 
de sortida 1500026434 de 2 de juny de 2015) que es va efectuar a l’esmentada 
entitat per tal que presentés la subsanació de les errades u omissions detallats al 
mateix: 
- A la primera pàgina de la justificació falta indicar l’import justificat i el cost de 

l’activitat subvencionada. 
- L’import de la subvenció no és correcte. 
- No van entregar l’annex B ni el C del compte Justificatiu Simplificat. 
- Manca presentar els documents justificatius de les despeses que s’han de 

relacionar a l’annex B (factures, nòmines, etc.) i els corresponents 
comprovants de pagament. 

 
7. Aquest requeriment, després de diversos intents fallits de comunicació per correu 

certificat, no es va poder fer arribar a l’entitat esmentada i aquesta no va 
subsanar la justificació. 

 
8. En data 19 i 26 de juny de 2014 es va efectuar el pagament a l’Associació Stop 

Sida i al Centre Euro Àrab de Catalunya de 699,40€ i 1.934,45€ respectivament, 
corresponents a una bestreta del 50% de l’import de la respectiva subvenció, raó 
per la qual cal efectuar la reclamació del reintegrament d’aquests imports. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(LGS), en relació amb l’obligatorietat de justificar la subvenció i al fet que 
aquesta només pot incloure les despeses elegibles que es derivin de l’objecte 
subvencionat, amb les restriccions que es marquin a les Bases reguladores de la 
subvenció. 

 
2. Art. 34.3 de la LGS en relació amb la pèrdua del dret a cobrar la subvenció en 

cas de manca de justificació.  
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3. Art. 37 de la referida LGS en relació a l’obligació del beneficiari de la subvenció 
de procedir al reintegrament de les quantitats cobrades i no justificades. 

 
4. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR, inicialment, per els motius indicats a la part expositiva d’aquest 
decret, la revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, d’acord 
amb les dades detallades seguidament:  
 

 
Beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
pagat per 
avançat 

Justificació Núm. 
operació 

comptable 
AD 

 
 Posició 

Associació 
Stop Sida 

G59447201 Projecte de 
participació des 
de i per a 
persones LGTB 
immigrants de 
Stop Sida 

 
1.398,81€ 

 
699,40€ 

No 
presentada 

 
1403001489 

 
99 

Associació 
FEDER i 
Associació 
Empresaries 

 
G63152185 

Dones joves 
creadores 
d’empresa 

 
1.981,42€ 

 
--- 

No 
presentada 

 
1403001489 

 
86 

Centre Euro 
Àrab de 
Catalunya 

G64627896 Dones d’èxit 3.868,91€ 1.934,45€ Rebutjada 1403001489 54 

TOTAL 7.249,14€ 2.633,85€    

 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils als interessats, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentin 
les al·legacions, i altres elements de prova, que considerin oportuns per justificar la 
subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- DECLARAR l’obligació de les entitats de reintegrar l’import corresponent a les 
quantitats cobrades per avançat, en el cas que la revocació esdevingui definitiva 
 
Quart.- Els reintegraments esmentats al punt anterior s’hauran d’efectuar d’acord als 
terminis recollits a l’art. 62.2 de la Llei General Tributària, els quals es reprodueixen a 
continuació: 
 

 Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins l’immediat hàbil següent. 
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 Si la notificació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 XXX, o bé efectuant el pagament 
personant-se a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els anteriors acords als interessats.” 
 
Prèvia declaració d’urgència, votada a favor per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, s’incorporen a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa 
l’aprovació dels Dictamens següents: 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Servei de Programació 
 
1.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 77.717,80 € (setanta-set mil set-cents disset euros amb 
vuitanta cèntims), a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. D’altra banda, la relació 
jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el Programa de Crèdit 
Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, la 
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concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Joan Despí presentà en data 16/12/2016 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,940%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 77.717,80 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016) En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 77.717,80 EUR a l'Ajuntament de Sant Joan 
Despí per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 16/12/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan Despí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 61.681,49 € (seixanta-un mil sis-cents vuitanta-un euros 
amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Tona, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. D’altra banda, la relació 
jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el Programa de Crèdit 
Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, la 
concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
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En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Tona presentà en data 14/12/2016 una sol·licitud d'un préstec de 
1.470.934,89 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 

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

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.470.934,89 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,940%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.190.489,59 EUR amb una 
subvenció d’import de 61.681,49 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern 
que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 

 ACORDS 

 

Primer.- SUBVENIR en un import de 61.681,49 EUR a l'Ajuntament de Tona per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
14/12/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tona, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

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

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 

Vist i Plau 
La presidenta, 


