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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 23 de febrer de 2017, 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), 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 les diputades amb
dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU),
senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyor Joan Carles García i Cañizares
(CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors
Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i les
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU),
senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i
senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Antoni
García i Acero (ERC-AM), Miquel Forns i Fusté (CiU) i també la diputada senyora
Laura Martínez i Portell (CiU).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en els Consells Territorials
Consultius i de Coordinació de Salut Pública, a instància de la Generalitat de
Catalunya.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el
procediment núm. 11/2016-H, que estima parcialment el recurs contenciós
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administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 5 de novembre de 2015, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial, formulada pels danys materials i personals derivats
de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava
amb la seva motocicleta per la carretera BV-1201, a conseqüència de la caiguda,
de forma sobtada, d’un arbre que va quedar entravessat a la calçada.
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el
procediment núm. 405/15-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 15
d’octubre de 2015, que va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts pel vehicle de la seva
titularitat, amb matrícula XXX, el dia 21 de gener de 2015, a la sortida del Parc
del Castell de Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés a l’esmentat
recinte.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 211/2017, de data 24 de gener,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona, en
el procediment d’incapacitat permanent núm. 768/2016, instat pel senyor XXX
contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la
Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació
d'incapacitat permanent en grau total o, subsidiàriament, en grau parcial,
derivada d'accident laboral.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 217/2017, de data 24 de gener,
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2016-J, interposat
per la senyora XXX contra el Decret de 12 de setembre 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 24 de juliol
de 2015, a la carretera BV-1123, com a conseqüència de la col·lisió contra un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.

Direcció de Relacions Internacionals
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
subrogació de soci en l’actuació “Disseny d’un Centre de Participació, Igualtat i
Qualitat Democràtica” de la Fundació Martí l’Humà, subvencionada en el marc de
la convocatòria 201520145120006703 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de
la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
(2015).

Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018; el seu règim
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de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
règim regulador del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport
a la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar de la
modificació de l’addenda signada el 5 de març de 2013, entre la Diputació de
Barcelona i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell, respecte del conveni de 23 de setembre de 1994, relatiu a la cessió
d’ús de l’edifici Museu de l’Enrajolada.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Servei de Mercat de Treball
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma
telemàtica XALOC”, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Servei de Teixit Productiu
13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió dels ajuts consistents en fons de prestació “Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió dels fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local” en el marc del Catàleg de serveis 2017, del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el
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marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Govern Locals
2016-2019”.
16.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar diverses
convocatòries, que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats
sense finalitat de lucre, per a l’any 2017.

Gerència de Serveis d’Educació
17.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

18.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració, mitjançant l’addenda núm. 3, entre la Diputació de
Barcelona i el Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya,
la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa”, per a promoure la Iniciativa “Escola Nova del Segle 21:
Aliança per un sistema educatiu avançat” Programa EN21.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres del Projecte de
canvi de sentit del trànsit del carrer dels Peons Caminers a la ctra. B-502 a favor
de l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2016/8789.

20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de conservació
d’edificació (manteniment d’una teulada) a la ctra. BV-4342 a favor del senyor
XXX., en resolució de l’expedient núm. 2016/9842.

21.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2016/9843.

22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/10023.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de
vegetació, a la ctra. C-243b, a favor de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, en
resolució de l’expedient núm. 2016/10062.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2016/10065.
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25.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/16.

26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació d’una pròrroga, fins al 31 de desembre de 2017, del conveni de
col·laboració, formalitzat en data 27 d’abril de 2012, entre la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb
la finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i gestió
de la mobilitat per a la formació de tècnics municipals en matèria de mobilitat, i
així mateix, així com l’aprovació de la corresponent addenda al conveni per tal de
formalitzar la pròrroga.

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte d’ampliar
el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni tipus de col·laboració entre el beneficiari coordinador i cadascun dels
beneficiaris associats, relatius a la subvenció concedida per la Unió Europea, per
a l’execució del projecte “LIFE TRITO MONTSENY”.

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Serra de Rubió, amb l’objecte de realitzar els projectes de recuperació i
valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
400.000 € (quatre-cents mil euros).

30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, amb l’objecte de realitzar els projectes de
recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per
import de 329.120 € (tres-cents vint-i-nou mil cent vint euros).

31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd, amb l’objecte de realitzar els projectes de recuperació i
valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
140.000 € (cent quaranta mil euros).

32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, amb l’objecte de realitzar els
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projectes de recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit
territorial, per import de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).
33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2017 i el seu
Programa Tècnic.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Servei d’Acció Social
34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació definitiva i la revocació total i parcial del fons de prestació
“Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”, en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 9 de febrer de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar el vot del Grup Socialista. Votarem
abstenció en tots els punts a excepció dels de donar compte i dels punts 8, 11, 12, 13,
14, 16 i 17, que votarem a favor, i el 27 també el votarem a favor, però després farem
un comentari.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en els Consells Territorials
Consultius i de Coordinació de Salut Pública, a instància de la Generalitat de
Catalunya.- 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
A l’empara del que preveu el capítol 7, articles 18 i següents del Decret 202/2015, de
15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació
en l’àmbit de salut pública, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya de
6
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Barcelona i la de la Catalunya Central, i el Departament de Salut, en comunicació
conjunta, s’adrecen a la Diputació de Barcelona perquè participi i formi part dels
Consells Territorials consultius i de coordinació de salut pública que en breu han de
constituir-se.
En les comunicacions adreçades, es sol·licita la participació i la designació de
representants, per formar part de dos Consells Territorials:
- Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública de Barcelona.
- Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública a la Catalunya
Central.
A la vista de la petició que ens adrecen i dels objectius que motiven l’existència i
constitució dels Consells Territorials, la Diputació de Barcelona considera procedent
participar i formar-hi part.
FONAMENTS DE DRET
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en la
sessió del 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per a
efectuar la designació de representants en la Junta de Govern, en virtut del que
disposa l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió
plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències
del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost
de 2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al
BOPB de data 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESIGNAR les persones que han de participar i integrar-se, per representar
a la Diputació de Barcelona, en els Consells Territorials consultius i de coordinació de
salut pública que s’indiquen, les quals poden tenir o no la condició de Diputat/da,
d’acord amb l’art. 18 del Decret 202/2015, del 15 de setembre.
Les persones designades son:
1) Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública de Barcelona
Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell
Diputada Delegada de Salut Pública i Consum
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Suplent: Sra. Catalina Chamorro Moreno
Cap de Servei de Salut Pública
2) Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública a la Catalunya
Central.
Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell
Diputada Delegada de Salut Pública i Consum
Suplent: Sra. Catalina Chamorro Moreno
Cap de Servei de Salut Pública
SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament. Així, doncs, en l’inici del nou mandat corporatiu,
caldrà confirmar o efectuar una nova designació fins a la fi de la renovació del càrrec
acordada.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i a les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona i a la Catalunya Central, i a les persones designades per al seu
coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Ho fem a cada sessió i també ho reiterem avui: més
enllà de la calendarització sobre quan tindrem aquest estudi de la participació de la
Diputació en diferents ens, d’ara en endavant el que demanarem, no únicament quan
hi hagi una aportació econòmica en un decret sinó, també, quan aparegui alguna
representació en algun d’aquests ens, demanarem el retorn de la participació de la
Diputació en els mateixos.
La senyora presidenta diu: Doncs moltes gràcies per la intervenció. Jo crec que,
properament, els presentarem ja la proposta. Crec que abans de l’estiu podrem tenir la
proposta amb relació a aquest tema.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el
procediment núm. 11/2016-H, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 5 de novembre de 2015, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial, formulada pels danys materials i personals derivats
de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava
amb la seva motocicleta per la carretera BV-1201, a conseqüència de la caiguda,
de forma sobtada, d’un arbre que va quedar entravessat a la calçada.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una Sentència en el
procediment núm. 11/2016-H, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 5 de novembre de 2015, de desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el dia 9 de desembre de 2014, quan circulava amb la
seva motocicleta per la carretera BV-1201 i de forma sobtada va caure davant seu un
arbre que va quedar entravessat a la calçada.
Vist que, de les proves practicades la sentència raona, per un costat, que el dia de
l’incident hi havia vent molt fort que va provocar, com a mínim, la caiguda de 100
arbres en la mateixa via, però no era el suficientment fort com per estimar l’exoneració
de responsabilitat per causa major. Que així mateix, segons la declaració dels agents
rurals, l’arbre en litigi estava podrit, i per tant, entén que hi ha un deficient
manteniment-conservació de l’arbre en qüestió. Per altre costat el reclamant va circular
amb la seva motocicleta malgrat els avisos que va fer protecció civil, la qual cosa
minora la responsabilitat de la Diputació.
Atès que, d’acord amb la Sentència, que estima parcialment les pretensions actores, i
que en el present cas concorre una culpa compartida entre la part recurrent i
l’Administració demandada, del 50%, en quant a la quantitat indemnitzable a percebre,
per la qual cosa condemna la Diputació a abonar en concepte de lesions més
interessos legals la quantitat de 2.978,01 euros.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment núm. 11/2016-H,
que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX
contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 5 de novembre de 2015, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 9 de desembre
de 2014, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1201 i de forma
sobtada va caure davant seu un arbre que va quedar entravessat a la calçada. En
conseqüència:
1. Anul·la la resolució impugnada.
2. Declara la responsabilitat patrimonial compartida de la Diputació de Barcelona i
la part actora, i condemna la Diputació a indemnitzar a XXX en concepte de
lesions més interessos legals, en la quantia de 2.978,01 euros.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el
procediment núm. 405/15-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 15
d’octubre de 2015, que va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts pel vehicle de la seva
titularitat, amb matrícula XXX, el dia 21 de gener de 2015, a la sortida del Parc del
Castell de Montesquiu, quan va topar amb la barrera d’accés a l’esmentat
recinte.- 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. 6 de Barcelona ha dictat una Sentència en el
procediment núm. 405/15-C, que estima el recurs contenciós administratiu interposat
pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 15 d’octubre de
2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis soferts pel vehicle de la seva titularitat, amb matrícula XXX, el dia 21
de gener de 2015, a la sortida del Parc del Castell de Montesquiu, quan va topar amb
la barrera d’accés al recinte.
Atès que, segons la Sentència, de les proves practicades sembla que el dispositiu de
la porta que evita el seu tancament quan troba un obstacle no va funcionar
correctament perquè es va tancar sobre el vehicle sinistrat, tot i que abans d’ell van
travessar la tanca dos vehicles més, i que l’informe tècnic de la corporació manifesta
que el mecanisme funcionava correctament.
Vist que el jutge entén que no es pot tenir acreditat que el reclamant hagués rebut cap
instrucció concreta en el sentit d’esperar a la responsable lectiva perquè accionés
l’obertura de la tanca al finalitzar les classes.
Atès que, d’acord amb la Sentència, s’estimen les pretensions actores, amb la qual
cosa es dóna la relació de causalitat entre el dany i el mal funcionament de la tanca, la
seva conservació i el seu manteniment correspon a la Diputació de Barcelona, i
condemna a aquesta administració a abonar el valor del vehicle en el moment de
l’accident, que es fixa en la quantitat de 3.659 euros, quantitat que s’haurà d’actualitzar
al moment de finalització del procediment en via administrativa d’acord amb l’índex de
preus al consum fixat per l’INE.
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 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. 6 de Barcelona en el procediment núm. 405/15-C, que
estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX i en conseqüència:
1. Anul·la la resolució de la Diputació de Barcelona impugnada, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor XXX
2. Condemna la Diputació de Barcelona a indemnitzar-lo en concepte dels danys
produïts al seu vehicle en la quantitat de 3.659,00 euros, quantitat que s’haurà
d’actualitzar al moment de finalització del procediment en via administrativa
d’acord amb l’índex de preus al consum fixat per l’INE.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 211/2017, de data 24 de
gener, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social núm. 18 de
Barcelona, en el procediment d’incapacitat permanent núm. 768/2016, instat pel
senyor XXX contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en
reclamació d'incapacitat permanent en grau total o, subsidiàriament, en grau
parcial, derivada d'accident laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Social número 18 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer en el Procediment d’incapacitat permanent núm. 768/2016, instat pel
senyor XXX contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació
d'incapacitat permanent en grau total o, subsidiàriament, parcial, 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 personars’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.
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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 18 de Barcelona en el
Procediment d’incapacitat permanent núm. 768/2016, instat pel senyor XXX contra la
Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria
General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d'incapacitat
permanent en grau total o, subsidiàriament, parcial, 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.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 217/2017, de data 24 de
gener, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2016-J,
interposat per la senyora XXX contra el Decret de 12 de setembre 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 24 de juliol
de 2015, a la carretera BV-1123, com a conseqüència de la col·lisió contra un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Decret, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 429/2016-J, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el
Decret, de 12 de setembre 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 24 de juliol de 2015, a la carretera BV-1123, a causa, segons la
reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a eventual
mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes; c) La
irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei públic
viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de manera
que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per tots com a
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part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o entitats
responsables.
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. 429/2016-J, procediment abreujat, seguit davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10, interposat per la senyora XXX contra el Decret, de
12 de setembre 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 24 de juliol de 2015, a la carretera BV-1123, a causa, segons la
reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 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
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
subrogació de soci en l’actuació “Disseny d’un Centre de Participació, Igualtat i
Qualitat Democràtica” de la Fundació Martí l’Humà, subvencionada en el marc de
la convocatòria 201520145120006703 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de
la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
(2015).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB
en data 5 de desembre de 2014.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B).
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria
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201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament)
s’hauran
d’entendre
referides
a
les
convocatòries
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament)
respectivament.
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de
2015).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de
subvencions 201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el projecte “Disseny d’un Centre de
Participació, Igualtat i Qualitat Democràtica” de la Fundació Universitària Martí l’Humà
va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-CINC MIL (45.000) EUR.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques, comunes a totes tres
convocatòries, aprovades en data 27 de novembre de 2014 mitjançant acord 666/14
de la Junta de Govern de la corporació, el període d’execució de les activitats
subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016, i
s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre
de 2016.
En data 23 de febrer de 2016, i a petició de la interessada, mitjançant resolució
9022/16 del diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat
de Barcelona, es va prorrogar el període d’execució de l’activitat en nou mesos, és a
dir, fins al 31 de març de 2017, mantenint-se el termini de justificació final en tres
mesos.
D’acord amb la Base 3.3 de les específiques per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a donar suport a assistències tècniques en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament:
“(...) les actuacions subvencionables hauran d’executar-se a través d’un partenariat format
per actors públic-privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats
hauran de comptar amb un mínim de quatre socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant
i, al menys, un ens local territorial de la demarcació de la Diputació de Barcelona, un agent
empresarial de la demarcació de la Diputació de Barcelona i un govern local o regional del
país destinatari de l’acció.”

En data 22 de setembre de 2016, la Fundació Universitària Martí l’Humà va presentar
una sol·licitud de canvi de soci en el partenariat inicialment constituït. Concretament, el
soci del país destinatari de l’acció, l’Ajuntament d’Assilah és substituït per l’Ajuntament
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de Bab Taza, arran la manca de disponibilitat de temps i recursos humans que
l’Ajuntament d’Assilah pateix després de les eleccions municipals del passat mes de
setembre de 2015, la qual cosa l’impossibilitava per poder implementar el projecte i
donar-li continuïtat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Bab Taza va mostrar la seva
predisposició a formar part del partenariat a través d’una carta de compromís de data 8
d’agost de 2016.
L’informe, de data 5 d’octubre de 2016, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament gestora de la subvenció, el qual s’acompanya al present acte,
considera que els canvis sol·licitats estan plenament justificats, que no suposen cap
modificació en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la subvenció, ni
perjudiquen drets de tercers i respecten les condicions previstes a les bases
reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció, i que no afecten a
la valoració del partenariat.
En conseqüència, tenint en compte l’anterior, mitjançant aquest acte es proposa
aprovar la subrogació de soci en l’actuació “Disseny d’un Centre de Participació,
Igualtat i Qualitat Democràtica” de la Fundació Martí l’Humà, subvencionada en el
marc de la convocatòria 201520145120006703 per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015),
mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 de març de 2015 (BOPB de
2 d’abril de 2015).
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), relatiu a
les modificacions de la resolució de concessió.
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el
procediment de gestió i justificació de subvencions.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord 666/14 de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 27 de novembre de 2014, i publicades al BOPB de
data 5 de desembre de 2014.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el punt 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).
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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 subrogació de soci en l’actuació “Disseny d’un Centre de
Participació, Igualtat i Qualitat Democràtica” de la Fundació Martí l’Humà,
subvencionada en el marc de la convocatòria 201520145120006703 per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015), mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26
de març de 2015 (BOPB de 2 d’abril de 2015), de conformitat amb allò establert a la
petició de l’entitat beneficiària, així com a l’informe de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament que s’acompanyen. El nou membre del partenariat passa a ser
l’Ajuntament de Bab Taza, com a govern local del país destinatari de l’acció i el
membre sortint és l’Ajuntament d’Assilah.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Martí l’Humà.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018; el seu règim
de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.- 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:
1. El 26 de novembre de 2015 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així
com també el seu Protocol general. Aquest instrument té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla de referència.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments
principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes complementaris,
essent aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació
i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions
conjunturals i d’urgència. Aquests instruments de cooperació s’inspiren en els
principis generals de transparència, bon govern, eficàcia, eficiència i sostenibilitat
establerts al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Tots
ells guien i orienten l’exercici de les competències en matèria de cooperació i
assistència local de la Diputació de Barcelona.
3. Tanmateix, el present Programa complementari s’impulsa en base a les següents
constatacions:
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El mercat de treball segueix registrant una taxa d’atur molt elevada, que en el cas
de la demarcació de Barcelona se situa en un 15,5% l’any 2016 (Font: IDESCAT, a
partir de dades de l’enquesta de població activa) lluny de la mitjana de la UE, que
l’any 2015 se situava en el 9,4% (Font: Eurostat). A més, malgrat la reducció
experimentada els darrers anys en el nombre de persones en situació d’atur,
s’observa, per una banda, una significativa precarietat laboral, amb un 21,2% de
taxa de temporalitat de les persones ocupades assalariades l’any 2016 a la
demarcació de Barcelona (Font: idescat a partir de les dades de l’enquesta de
població activa) i, per altra banda, una cronificació de l’atur, el 74,2% de les
persones en situació d’atur són de llarga o molt llarga durada, i només un 55% de
les persones aturades reben algun tipus de prestació o subsidi.
El treball és un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les
principals fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació, i d’integració
social que les administracions públiques estan obligades a promoure.
L’atur i la precarietat laboral són el problema econòmic i social que més preocupa a
la ciutadania tal i com s’observa als successius baròmetres elaborats pel Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya (Font: CEO. Baròmetre
d’Opinió Política. 3a onada 2016). A més, l’escala local és la primera receptora de
la problemàtica associada a la desocupació i, en conseqüència, les administracions
locals, per la seva proximitat, es veuen obligades a donar una resposta.
4. En l’actualitat, la baixa ocupació de les persones en edat activa i l’envelliment
generalitzat de la població, així com la paralització de les noves contractacions, han
incidit en el desenvolupament econòmic local. A més, aquestes circumstàncies
també han derivat en l’aparició de nombroses problemàtiques d’índole econòmic
però també social, que han de ser abordades incidint en el desplegament de
polítiques d’ocupació i de desenvolupament econòmic local. I és que millorant les
oportunitats laborals de les persones aturades i, particularment, de les que es
troben en risc d’exclusió social, s’afavorirà la seva inclusió i impulsant el suport al
teixit productiu local es contribuirà al desenvolupament econòmic del territori, el que
pot generar noves oportunitats de treball. Per això, esdevé rellevant apostar per
l’aprovació de plans locals d’ocupació i, a la vegada, conferir el suport necessari per
a que les empreses i les entitats del tercer sector, contractin persones aturades.
Així mateix, es considera clau impulsar mesures preventives que fomentin la
creació d’ocupació i la promoció de la qualificació professional dels aturats,
necessari per a facilitar l’accés al mercat de treball i per al manteniment en el
mateix, a mig i llarg termini.
5. Per tant, cal adoptar, per part de les administracions públiques, mesures
encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local, impulsant polítiques de
dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d’integració
laboral. Els governs locals, per la seva proximitat amb els ciutadans, es veuen
compel·lits a treballar de forma proactiva en el desplegament de les polítiques
locals de foment de l’ocupació, atesa la seva innegable vinculació amb la integració
social i el desenvolupament econòmic. No obstant això, els mitjans de finançament
de què disposen per a dotar pressupostàriament les plantilles de personal i els
plans locals d’ocupació són escassos. A més, aquesta poca disponibilitat de fons
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econòmics i les restriccions imposades a l’ús dels mateixos impedeixen l’impuls i la
gestió de nous projectes d’inclusió i de desenvolupament de l’economia productiva
a l’àmbit local.
En vista d’això, esdevé necessari ajustar la tasca d’assistència i cooperació local
que presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” a les necessitats reals dels governs locals. Aquesta cooperació passa
per comptar amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida
com per impulsar la diversificació econòmica i el progrés social del conjunt de la
demarcació de Barcelona. Es tracta, en conseqüència, d’articular, des d’aquesta
corporació, un suport de caràcter integral que vagi en consonància amb les
competències que s’atribueixen a les Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93
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, en matèria d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora en relació amb la comesa
dels futurs Consells de vegueria en els termes dels articles 90 i 91 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.
6. L’aprovació del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 20172018” implica renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de
prestar suport als governs locals en la generació de nova ocupació, tot donant
continuïtat al recolzament que ha vingut prestant en aquesta matèria en el marc de
diferents Programes complementaris. Així, constitueixen precedent del present el
Programa complementari de suport a l’economia productiva local, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 19 de desembre del 2013
(BOPB de data 27 de desembre de 2013), el Programa complementari de foment
de l’ocupació local, aprovat pel mateix òrgan en data de 18 de desembre del 2014
(BOPB de 2 de gener del 2015) i el Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat en data de 10 de març del 2016
(BOPB de 21 de març de 2016).
El present Programa complementari parteix de l’experiència de les passades
edicions i articula una acció integral orientada al foment de l’ocupació i a la lluita
contra l’atur. Amb això, cerca també afavorir la inserció sociolaboral de les persones
en situació de risc d’exclusió social i, a la vegada, impulsar una visió estratègica
territorial de creixement econòmic que permeti incrementar les probabilitats de que
les persones desocupades trobin i mantinguin una feina. Tant és així que, amb el
present Programa complementari, es recolza no només els tradicionals plans
d’ocupació “pal·liatius”, orientats a la creació directa d’ocupació per parts dels ens
locals, sinó que també afavoreixen l’impuls i el desplegament de mesures
preventives, a mig/llarg termini, de qualificació professional, per millorar
l’ocupabilitat de les persones, i el foment de la contractació per part de les
empreses del territori, per millorar la competitivitat del teixit productiu local.
Es tracta, en definitiva, de fomentar els plans d’ocupació amb fins pal·liatius però
també aquelles mesures que tenen orientació preventiva, sempre de conformitat
amb les necessitats i característiques de cada territori, en consideració del principi
d’asimetria i de l’autonomia local.
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En desenvolupament d’aquest objectiu, el present Programa s’orienta també a la
millora de l’ocupabilitat present i futura de les persones aturades en el marc de la
línia estratègica “Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació” del
Pla de Mandat 2016-2019. A més, es confereix una atenció especial als col·lectius
en situació de risc d’exclusió social. D’aquí que, en la mesura que la millora de
l’ocupabilitat està vinculada al desenvolupament de l’economia local i, a la vegada,
a qüestions d’índole social, es consideri adient contribuir al finançament dels plans
locals d’ocupació reconeixent, de forma específica, la comesa desplegada per les
empreses d’inserció sociolaboral, els centres d’inserció i les altres entitats del tercer
sector. A resultes d’aquest reconeixement, el present Programa contempla la
possibilitat de donar suport a aquestes entitats i de finançar la contractació de
personal per part de les mateixes, sens perjudici de la consideració que s’efectua,
amb caràcter general, al conjunt de les empreses locals, en tant que agents
susceptibles de generar noves oportunitats laborals i, a la vegada, millorar la
competitivitat del teixit productiu local.
En aquest sentit, es preveu la concessió d’ajuts econòmics adreçats al
desplegament de plans locals d’ocupació, a la garantia d’una formació
professionalitzada i, en darrer terme, afavorir que les empreses contractin persones
aturades a través d’ajuts a la contractació.
Aquest suport es vehicula mitjançant un fons de prestació, amb el que es pretén
contribuir al foment de l’ocupació local de forma integral, a l’entorn de dues línies de
suport:
1) Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): Aquesta línia té per finalitat donar
suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant
de forma preventiva com pal·liativa. En aquest sentit, es preveu concedir ajuts per
al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i
també per afavorir la contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de
tres modalitats:
a. Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: En el marc del present
règim regulador s’ha optat per un concepte ampli d’aturat o desocupat en la
mesura que serà en els corresponents plans i programes específics on es
concretaran els requisits que hauran de complir les persones participants en
cadascun d’ells.
Així doncs, en el marc d’aquesta modalitat es preveu la contractació laboral
i/o nomenament interí de persones aturades o desocupades en el moment
d’accedir al pla o programa desenvolupat per l’ens local destinatari dels
presents ajuts.
L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de persones
en situació d’atur per part de les administracions públiques locals. Amb
aquesta modalitat de suport:
- Es millora l’ocupabilitat de les persones aturades a través del
desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.
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- Es pot afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les
característiques de cada territori.
- Es permet cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels
serveis públics. A tall d’exemple, i entre altres, el desplegament de
tasques relacionades amb el disseny, l’elaboració, la implementació i
l’avaluació d’accions o programes de polítiques d’igualtat i de prevenció
de la violència masclista; així com també comptar amb professionals en
mediació, d’agents cívics i de personal tècnic de dinamització juvenil.
b. Modalitat de suport a la formació: Aquesta modalitat té per objecte garantir
la formació adequada a les persones aturades, millorar les capacitats dels
perceptors de la formació, afavorir la cerca activa de feina i la integració i
manteniment en el mercat de treball de les persones contractades. Al mateix
temps, i a través d’ aquesta major capacitació de les persones contractades,
es pretén satisfer les necessitats de les empreses, fent-les també més
competitives.
c. Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat
és afavorir la contractació laboral, per part de les empreses, de persones
aturades o que hagin participat, o participin, d’alguna de les modalitats
d’aquest Programa complementari. Aquest suport es vehicula concedint ajuts
per a la contractació laboral a les empreses i/o altres entitats privades.
En aquest sentit es preveu que, per via de l’atorgament de subvencions o
mitjançant la formalització de convenis amb entitats privades d’un sector
determinat d’activitat, empreses d’inserció sociolaboral, centres d’inserció i/o
altres entitats del tercer sector, s’afavoreixi la integració del treballador en el
mercat de treball i la seva permanència en el mateix. D’aquesta manera es
pretén fomentar la contractació de personal aturat i/o afavorir el
cofinançament de les despeses derivades de la contractació de nous
treballadors.
2) Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (Línia 2): Aquesta
línia de suport té caràcter excepcional. Està adreçada específicament a aquells
municipis de fins a 1.000 habitants que no poden destinar recursos econòmics a
cap de les modalitats de suport referenciades. Per això, caldrà que en el moment de
l’acceptació manifestin expressament la impossibilitat d’executar actuacions en el
marc de la línia de suport a l’ocupació local i d’acollir-se a la línia de dinamització
econòmica dels petits municipis. A més, hauran d’assenyalar la distribució anual de
l’import total, en cas que optin per redistribuir l’import inicialment atorgat.
Prèvia instrucció per centre gestor, es resoldrà definitivament la concessió, els
petits municipis podran destinar els ajuts concedits a finançar despeses de
naturalesa corrent i petites inversions.
Amb aquesta previsió es pretén contribuir a què aquests ajuntaments destinin els
recursos econòmics concedits per aquesta corporació a impulsar aquelles
actuacions que siguin més necessàries i peremptòries, a més d’aquelles que
revesteixin de més rellevància per al conjunt del municipi. Així mateix, es pretén
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contribuir a què, a mitjà i/o llarg termini, aquests municipis puguin disposar de
recursos suficients per afavorir la dinamització econòmica en els seus territoris, així
com per a promoure el desenvolupament del conjunt de l’economia productiva local
i de les empreses locals per, d’aquesta manera, generar noves oportunitats de
treball. Per aquest motiu, la despesa elegible s’amplia i, en aquest sentit, es
recolzen les petites inversions en infraestructures i equipaments locals, a més de
preveure fons per assegurar una continuïtat en la prestació dels serveis públics
locals i també per a garantir la solvència de les hisendes locals.
Amb aquest tractament específic als petits municipis es pretén donar cobertura a
les diferències territorials, econòmiques i organitzatives existents i satisfer, de forma
asimètrica, les necessitats dels municipis de la demarcació, tot ajustant l’assistència
prestada en funció de les particularitats de cada destinatari.
7.

Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari
s’articulen des d’una òptica flexible, modulable en raó de la multiforme realitat dels
governs locals de la nostra demarcació. A més, es cerca la màxima cobertura
territorial, raó per la qual el seu desplegament es durà a terme tot coordinant les
diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per a garantir el
desenvolupament econòmic i fomentar l’ocupació local. En aquest sentit, la
cooperació que es presta a través del present instrument s’articula des de la
necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al principi de
lleialtat institucional i al principi d’autonomia local.

8.

Es reconeix l’abonament d’una bestreta, a abonar en el moment d’acceptació de
l’ajut, corresponent al 40% de l’import total atorgat. Una vegada es justifiqui
l’execució d’aquest import avançat, es pagarà una segona bestreta corresponent
al 40% de l’import total, de manera que l’import restant s’abonarà contra
justificació. Aquest avançament es justifica en el fet que el present Programa
complementari pretén esdevenir un instrument que doni continuïtat als plans
d’ocupació i als contractes laborals formalitzats i finançats en el marc de
convocatòries anteriors. A més, es pretén incentivar les noves contractacions i
donar la cobertura adequada a aquelles formalitzades des de l’inici del període
d’execució el dia 1 de gener del 2017. I tot plegat sens perjudici de la voluntat de
contribuir a satisfer les necessitats transitòries de tresoreria dels ens locals
destinataris, així com de facilitar l’execució dels presents ajuts.

9.

El present Programa aposta per garantir la continuïtat en el suport als plans
d’ocupació que ha vingut articulant la Diputació de Barcelona i, en aquest sentit,
possibilita la concatenació de plans d’ocupació finançats en el marc d’anteriors
edicions d’aquests instruments de cooperació.

10. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis i entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de la Diputació de Barcelona.
Queda exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la
mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.

22

Àrea de Presidència
Secretaria General

11. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i els articles 91 a 93 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
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
12. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als
governs locals en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) 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 estableixen com a competència dels municipis la
realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra
l’atur.
13. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present
Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara la seva aprovació i
ulterior desplegament.
Fonaments de dret:
1. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon, per delegació de la
Presidència, a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, l’aprovació de la
creació de programes complementaris i el seu règim.
2. Així mateix, vist l’apartat 3.4.g) en concordança amb l’apartat 8.6) de la referida
Refosa núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l’aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, la superació dels
percentatges fixats a l’article l’art.174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el “Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018", en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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Segon.- APROVAR el règim de concertació del “Programa complementari de
foment de l’ocupació local 2017-2018”, que esdevé la seva normativa aplicable, i
que seguidament es transcriu:
“Article 1. Objecte
1. El Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 té per finalitat
promoure l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles incloses en col·lectius en
situació de risc d’exclusió social mitjançant la concessió de suports econòmics per al
desplegament de plans, programes i mesures locals, ja siguin de caràcter pal·liatiu i/o
preventiu, al mateix temps que s’afavoreix la diversificació econòmica del conjunt de la
demarcació de Barcelona.
2. Per assolir aquesta finalitat es preveu la concessió a cada destinatari d’un ajut econòmic
que pot adreçar-se indistintament al desplegament de plans locals d’ocupació, a la
garantia d’una formació professionalitzadora i capacitadora que doti, tant les persones
aturades com a aquelles que, estant en situació d’atur participin d’alguna de les altres
modalitats de suport del present Programa complementari, dels coneixements suficients
per abordar amb èxit la seva trajectòria laboral i, en darrer terme, afavorir que les
empreses o entitats privades contractin persones aturades, a través de la concessió
d’ajuts a la contractació.
Article 2. Modalitats de suport
El present Programa complementari s’articula en base a un únic fons de prestació que
compta amb dues línies de suport:
1. Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): Aquesta línia té per finalitat donar suport als
ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma
preventiva com pal·liativa. En aquest sentit, es preveu concedir ajuts per al finançament
de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per afavorir la
contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de tres modalitats:
a) Modalitat de suport al plans locals d’ocupació: Aquesta modalitat té per finalitat la
contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades o desocupades, d’acord
amb la definició de persona aturada inclosa en el present programa, tot contribuint al
desplegament de polítiques actives d’ocupació tot fomentant el desplegament dels Plans
locals d’ocupació arreu del territori de la demarcació.
L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de persones en situació
d’atur per part de les administracions públiques locals. Amb aquesta modalitat de suport:
-

Es millora l’ocupabilitat de les persones aturades a través del desenvolupament d’una
activitat laboral en el sector públic.
Es pot afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les
característiques de cada territori.
Es permet cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis
públics. A tall d’exemple i entre altres, el desplegament de tasques relacionades amb
el disseny, l’elaboració, la implementació i l’avaluació d’accions o programes de
polítiques d’igualtat i de prevenció de la violència masclista; així com també comptar
amb professionals en mediació, d’agents cívics i de personal tècnic de dinamització
juvenil.
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b) Modalitat de suport a la formació: Aquesta modalitat té per objecte garantir la formació
adequada a les persones aturades, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa
en el present programa. D’aquesta manera es cerca millorar qualitativament el currículum
de les persones aturades, capacitant-les per a la cerca activa de feina i afavorir,
d’aquesta manera, la seva integració i manteniment en el mercat de treball. Així mateix,
amb aquesta major capacitació de les persones aturades es pretén que, un cop
contractades, contribueixin en major mesura a donar resposta efectiva a les necessitats
de les empreses fent-les també més competitives. Els beneficiaris d’aquesta formació
seran persones aturades o persones que hagin participat, o participin, d’alguna de les
modalitats d’aquest Programa complementari.
c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat és fomentar
la contractació, per part de les empreses, de persones aturades, d’acord amb la definició
de persona aturada inclosa en el present Programa. Amb aquest objecte, a través
d’aquesta modalitat, els ens locals destinataris podran concedir ajuts a la contractació.
En aquest sentit, es preveu que els ens destinataris impulsin processos i convocatòries
orientades a concedir ajuts a les empreses per afavorir la integració al món laboral de
persones aturades i a garantir la seva permanència.
Les empreses beneficiàries dels ajuts atorgats pels ens locals destinataris no han
d’haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i han de complir els
principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral. A més, una vegada
esdevinguin beneficiàries i procedeixin a la formalització de contractes laborals, no
podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la
vigència del contracte. Així mateix, hauran de garantir una jornada de treball, com a
mínim, del 50% de les hores setmanals, segons el conveni aplicable.
Les persones contractades en el marc d’aquesta modalitat seran persones aturades o
persones que hagin participat, o participin, d’alguna de les modalitats d’aquest Programa
complementari.
2. Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2): Aquesta línia de
suport té caràcter excepcional. Està adreçada específicament a aquells municipis de fins
a 1.000 habitants que no poden destinar recursos econòmics a cap actuació de de les
modalitats de suport referenciades. Per això, caldrà que en el moment de l’acceptació
manifestin expressament la impossibilitat d’executar actuacions en el marc de la línia de
suport a l’ocupació local i d’acollir-se a la línia de dinamització econòmica dels petits
municipis. A més, hauran d’assenyalar la distribució anual de l’import total, en cas que
optin per redistribuir l’import inicialment atorgat.
Amb aquesta previsió es pretén contribuir a què aquests ajuntaments destinin els
recursos econòmics concedits per aquesta corporació a impulsar aquelles actuacions
que siguin més necessàries i peremptòries, a més d’aquelles que revesteixin de més
rellevància per al conjunt del municipi. Així mateix, es pretén contribuir a què, a mitjà i/o
llarg termini, aquests municipis puguin disposar de recursos suficients per afavorir la
dinamització econòmica en els seus territoris, així com per a promoure el
desenvolupament del conjunt de l’economia productiva local i de les empreses locals per,
d’aquesta manera, generar noves oportunitats de treball. Per aquest motiu, la despesa
elegible s’amplia i, en aquest sentit, es recolzen les petites inversions en infraestructures
i equipaments locals, a més de preveure fons per assegurar una continuïtat en la
prestació dels serveis públics locals i també per a garantir la solvència de les hisendes
locals.
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Article 3. Definicions
En el marc del present Programa complementari s’estableixen les definicions següents:
a. Persones aturades: Persones que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de
caràcter laboral (per compte propi o aliè), amb independència de què compleixin o no els
requisits per a percebre prestació d’atur en els termes del Reial decret legislatiu 8/2015,
de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social
(en endavant, TRLGSS). S’exigeix que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de
Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho també als Serveis Locals
d’Ocupació, que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al
TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que
estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions.
En tot cas, assenyalar que en el marc del present règim regulador s’ha optat per un
concepte ampli d’aturat o desocupat. D’aquí que sigui en els corresponents plans i
programes locals específics on es concretaran els requisits que hauran de complir les
persones participants en cadascun d’ells, així com la concreció de si es tracta o no de
persones incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social.
b. Personal laboral: Persones que presten serveis remunerats en virtut d’un contracte
laboral formalitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, amb caràcter fix, indefinit o
temporal en el si d’una administració pública o en una entitat privada.
c. Personal funcionari interí: Persones a les que resulta aplicable, quant a nomenament i
règim aplicable, l’establert a la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic. D’acord amb l’article 10 de la
citada normativa el personal interí és aquell que: “(...) per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions
pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per
funcionaris de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada
superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció
pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut.
d) L’excés o l’acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un
període de dotze mesos. (...)
d. Jornada laboral: Conjunt d’hores dedicades al desplegament de tasques relacionades
amb el lloc de treball d’acord amb la normativa aplicable o amb el conveni vigent a
l’entitat local o al sector d’activitat corresponent.
e. Cost laboral: El cost laboral d’un treballador o treballadora és l’import que s’ha d’assumir
per fer front a la contractació o nomenament de nou personal. Aquest import es
determinarà a partir del salari brut mensual (inclosa la prorrata de les pagues
extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa o ens
contractant), d’acord amb les hores anuals que correspon prestar a cada treballador o
treballadora, segons el conveni col·lectiu vigent o el contracte o nomenament formalitzat.
Així mateix, també es consideraran integrades en el cost laboral les despeses derivades
dels costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per
hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades i liquidades,
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dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions
per matrimoni.
f. Durada de les contractacions: Als efectes d’aquest Programa complementari, la durada
de la contractació d’una persona es correspondrà amb un període mínim de 3 mesos.
g. Col·lectius en situació de risc d’exclusió social: Es consideren col·lectius en risc d’exclusió
social els següents:
- Aturats de llarga durada de més de 45 anys en situació de vulnerabilitat.
- Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi poden
accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels
serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió
- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.
- Joves majors de setze anys i menors de vint-i-cinc que han abandonat els estudis i
que presenten moltes dificultats d’ocupabilitat.
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés
de rehabilitació i reinserció social.
- Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
- Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals
Així mateix, quan els serveis socials hagin de fer la valoració als efectes de considerar que
una persona es troba inclosa en un col·lectiu en situació de risc d’exclusió social, cal que la
valoració es faci de conformitat amb alguna de les tipologies següents:
-

-

Personal: Quan la seva situació el posicioni en un clar desavantatge per a exercir
la seva plena participació respecte de la resta de la població (a nivell educatiu i
formatiu, l'estat de salut, física o mental, l'existència d'addiccions, les habilitats o
capacitats individuals).
Familiar - relacional: Quan tingui mancances a nivell de les seves xarxes socials.
Sòcio-econòmica: Quan la seva estructura econòmica no li permeti desenvolupar
un projecte de vida integrat a la seva comunitat.
Político-administrativa i de protecció social: Quan la persona necessiti dels
instruments del sistemes normatiu, legal i administratiu que ajuden a compensar
les situacions d’exclusió.

h. Empreses d’inserció sociolaboral: Són regulades per Llei 27/2002, de 20 de desembre,
de mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral de Catalunya,
són empreses mercantils o cooperativistes, que tenen com a principal objectiu la inclusió
en el mercat de treball de persones en risc d’exclusió, proporcionant–los un treball
remunerat i la formació i acompanyament necessaris per millorar les seves condicions
d’ocupabilitat i facilitar el seu accés al mercat laboral ordinari. Així, les empreses
d’inserció conserven la lògica de les empreses de caràcter ordinari aplicant-hi fórmules
d’integració sociolaboral.
i. Entitats col·laboradores d’inserció: Son entitats que col·laboren en la integració
sociolaboral de persones en situació vulnerable mitjançant la seva contractació. Entre
d’altres, contracten persones que estan acollides a la renda mínima d’inserció i persones
en diverses situacions d’exclusió.
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j. Centres especials de treball: Són empreses que asseguren un treball remunerat a
persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral i són també un mitjà
d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. La seva finalitat
és assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació d'uns serveis d'ajustament
personal i social que requereixi el seu personal amb discapacitat. Així, malgrat l'objectiu
d'aquests centres especials de treball és productiu com en qualsevol altra empresa, la
seva funció és social.
Article 4. Destinataris
1. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts atorgats tots els municipis i les entitats
municipals descentralitzades de la demarcació territorial de Barcelona.
2. La ciutat de Barcelona no té la condició d’ens destinatari en el marc del present
Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació
d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.
Article 5. Beneficiaris dels ajuts
1. Són beneficiaris dels ajuts atorgats als ens locals destinataris les persones aturades i,
amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de risc
d’exclusió social.
2. Els ens locals destinataris dels ajuts hauran de destinar els imports concedits a afavorir
la contractació d’aturats i a promoure l’ocupació de les persones que tenen la condició de
beneficiàries del present Programa complementari afavorint, d’aquesta manera, la seva
inserció sòcio-laboral i la millora de l’ocupabilitat.
Article 6. El suport específic al petit municipi
En el marc del present Programa complementari els ens destinataris amb una població de
fins a 1.000 habitants compten amb un suport específic, d’acord amb la “Línia específica de
suport al petit municipi”, aprovada per decret de presidència de la Diputació de Barcelona en
data de 26 de juny de 2014, i que consisteix en:
a. Assignació d’un import fix a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en el moment de
calcular la distribució dels ajuts, de manera que es garanteix l’assignació d’un import
mínim que permet garantir la viabilitat econòmica i administrativa de l’ajut concedit.
b. Consideració com a destinataris específics, i per a casos excepcionals, de la línia de
dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2).
Article 7. Consideració especial als consells comarcals
Els consells comarcals poden col·laborar amb els municipis destinataris en la gestió dels
ajuts que s’atorguen per mitjà del present Programa complementari en qualitat d’executors.
Article 8. Obligacions dels ens destinataris
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a
presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les
següents obligacions:
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a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut
concedit.
b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
c. Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
Article 9. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim de concertació tot fent cessió de les
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En
qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les
dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control de
l’ajut.
2. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la
informació de la justificació de la despesa.
3. En desplegament de l’execució de les actuacions del present programa, així com també,
en el seu seguiment i avaluació, s’observaran els requeriments previstos a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i al Reglament General de Protecció de Dades 2016/ 679, de 27 de abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’obligat compliment a partir del
25 de maig de 2018.
Article 10. Entitats executores
1. L’execució de les actuacions es durà a terme pel propi ens, per si mateix o a través d’ens
instrumentals o altres ens locals que ostentin la condició de destinataris en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb qui es formalitzi un encàrrec.
2. En cas d’optar per la realització d’un encàrrec de l’execució dels plans locals d’ocupació
en favor d’un altre ens destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, els ens
locals destinataris hauran de donar preferència als consells comarcals.
3. Sens perjudici de les modalitats d’execució assenyalades, es reconeix expressament la
possibilitat de desenvolupar de forma conjunta, si s’escau comptant amb els consells
comarcals, els plans locals d’ocupació que es financin amb els fons atorgats pel present
Programa complementari.
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4. S’admetrà l’execució per entitats del tercer sector, en el cas dels ajuts atorgats en el
marc de la modalitat (a) de suport al plans locals d’ocupació, en els termes de
l’article següent.
Article 11. Execució per entitats del tercer sector
1. Es consideren entitats del tercer sector, a efectes de la modalitat a) de línia de suport a
l’ocupació local (línia 1) del present Programa complementari, les entitats sense ànim
de lucre i, de forma específica, les empreses d’inserció sociolaboral, les entitats
col·laboradores d’inserció i els centres especials de treball, d’acord amb les definicions
de l’art. 3.
2. Quan la contractació de personal es dugui a terme per part d’una entitat del tercer sector,
caldrà complir els requisits següents:
a. Que es tracti d’una entitat privada sense ànim de lucre, d’una empresa d’inserció
sociolaboral, d’un centre d’inserció o d’una entitat del tercer sector social.
b. L’ens local destinatari haurà de tramitar el procediment legal corresponent als efectes
de determinar l’entitat del tercer sector que executarà el pla local d’ocupació o que
assumirà la contractació o nomenament de personal, a compte del destinatari, en el
marc del desplegament d’una activitat concreta.
c. En tractar-se d’un sistema d’execució excepcional, s’adreçarà una comunicació a la
Diputació de Barcelona que anirà acompanyada d’un informe de justificació tècnica
emès per l’ens local destinatari. Aquest informe haurà de comptar amb la validació
tècnica de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, en funció de la
modalitat de suport que es tracti. Aquesta comunicació es formalitzarà, preferentment,
en el moment de l’acceptació.
d. De no poder formalitzar-se la comunicació en acceptar l’ajut, caldrà adreçar-la a la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, en funció de la modalitat de
suport que es tracti, abans o simultàniament, com un document adjunt, a la primera
justificació parcial de despeses o, de ser única, amb la justificació total. Aquesta
comunicació anirà acompanyada del corresponent informe justificatiu, el qual es
considerarà validat en el moment d’efectuar el pagament de l’import que s’hagi
justificat o si, transcorreguts tres mesos des de la seva presentació, no s’ha iniciat el
procediment de reintegrament dels imports abonats.
e. L’ens local destinatari serà, en tot cas, el responsable de la correcta execució de les
actuacions que executi l’entitat del tercer sector que comportin la contractació de nou
personal.
f. Així mateix, l’ens local destinatari vetllarà perquè en el processos de selecció i
nomenament que tramiti l’entitat del tercer sector es compleixin els requisits exigits
per la normativa aplicable i no s’exigeixin majors requeriments que aquells que pugui
establir el destinatari d’executar les actuacions directament.
g. L’entitat del tercer sector haurà de fer constar que és la Diputació de Barcelona qui
finança, total o parcialment, aquestes contractacions de personal.
-

Es prohibeix que l’entitat privada pugui subcontractar a una altra empresa per
executar plans locals d’ocupació o activitats que portin aparellada la contractació o
nomenament de personal.
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-

L’entitat del tercer sector no podrà contractar personal que hagi treballat en la
mateixa entitat en els darrers tres mesos.

Article 12. Despesa elegible
1. La despesa elegible, en el marc de la Línia de suport a l’ocupació local (línia 1),
variarà en funció de la modalitat de què es tracti:

a) Modalitat de suport als plans locals d’ocupació
-

Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses
dels ens locals destinataris, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, de pressupostos de les entitats locals.
Es tracta de despeses derivades de la contractació de personal laboral, en
qualsevol de les seves modalitats, i/o del nomenament interí de persones
aturades, d’acord amb la definició inclosa en el present programa.
Aquestes despeses es correspondran amb el cost laboral dels treballadors i
treballadores que es contractin o nomenin en el marc d’un pla local d’ocupació, en
els termes definits en aquest règim regulador.

-

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, en cas que l’execució de les actuacions correspongui a un
ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local
destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat
prèviament un acord exprés d’encàrrec. També seran elegibles les transferències
efectuades en favor d’entitats del tercer sector que actuïn com executores dels
presents ajuts. En aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens
executor com l’import concret de la despesa realitzada.

-

No són elegibles les despeses de formació que hagin realitzat les persones
contractades, les quals es poden justificar a través de la modalitat de suport a la
formació.

b) Modalitat de suport a la formació:
-

Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses
dels ens locals destinataris, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, de pressupostos de les entitats locals.
Es tracta de despeses derivades de la formació impartida directament per l’ens
local destinatari, a través dels seus efectius, o bé per un ens perceptor d’un
encàrrec, a les persones que no estiguin desenvolupant una activitat laboral i que
es trobin en situació de recerca activa de feina. Aquesta formació també podrà
adreçar-se a les persones que, havent estat aturades, siguin beneficiàries d’alguna
de les altres modalitats de suport.

-

Despeses corrents, que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de
despeses dels ens locals destinataris i/o executors, en termes de l’Ordre
EHA/3565/2008, que derivin de:
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-

-

La realització de cursos de formació professionalitzadora adreçats a garantir la
formació adequada de les persones aturades, així com també d’aquelles que
es beneficiïn d’alguna de les altres modalitats de suport del present Programa
complementari. S’acceptaran també despeses derivades d’accions de formació
de caràcter transversal sempre i quan tinguin relació amb els llocs de treball
corresponents, així com també les despeses de formació de competències
transversals sempre que estiguin orientades a la inserció laboral i en el marc
d’un itinerari personalitzat de millora de l’ocupabilitat.

-

Costos relatius a l’equip docent, assegurances dels participants, material
didàctic, lloguer d’espais, béns i/o equips, despeses que l’entitat hagi d’abonar
per poder acreditar la formació impartida.

-

Les despeses derivades de beques per transport o dietes només seran
subvencionables fins a un 10% del total de despeses justificades en el marc de
la present modalitat de suport a la formació.

-

Les despeses derivades de l’expedició de certificats de professionalitat.

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, en cas que l’execució de les actuacions correspongui a un
ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local
destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat
prèviament un acord exprés d’encàrrec. També seran elegibles les transferències
efectuades en favor d’entitats que actuïn com executores dels presents ajuts. En
aquest cas, per tant, es justificarà tant l’import transferit a l’ens executor com
l’import concret de la despesa realitzada.

c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral:
-

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, derivades de la concessió d’ajuts o subvencions a
empreses per al desplegament d’actuacions relacionades amb aquesta modalitat
de suport. També seran elegibles les despeses que es generin a causa de
l’execució de les actuacions a un ens instrumental o depenent de l’ens destinatari,
o bé a un altre ens local destinatari del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
amb qui s’hagi formalitzat prèviament un acord exprés d’encàrrec.
Les despeses derivades de la contractació de personal laboral, en qualsevol de les
seves modalitats, es correspondran amb el cost laboral dels treballadors i
treballadores que es contractin o nomenin, en els termes definits en aquest règim
regulador.
Per a aquesta modalitat no seran elegibles les despeses derivades dels costos
generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores
extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i
indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per
matrimoni.

2. Els municipis que esdevinguin destinataris de la Línia de dinamització econòmica dels
petits municipis (Línia 2) podran executar i justificar les despeses següents:
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a. Despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens locals
destinataris i/o dels ens executors, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, sempre i
quan estiguin vinculades a noves contractacions i/o nomenaments de personal.
b. Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de
despeses dels ens locals destinataris i/o executors, en termes de l’Ordre
EHA/3565/2008. En particular, seran elegibles les referides a l’execució d’obres de
manteniment, reparació i conservació d’infraestructures, edificis i locals destinats a un
ús general. Aquestes actuacions no suposaran un increment de la capacitat,
rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les obres, així com tampoc
comportaran un allargament de la seva vida útil. També es consideraran elegibles,
entre d’altres, les despeses corrents derivades de lloguers, arrendaments financers,
manteniment i reparació de maquinària, d’instal·lacions tècniques, de vehicles de
transport, de mobiliari i d’equips d’oficina, a més de les derivades de la prevenció de
riscos laborals i de l’adquisició de material associat, les d’adquisició de material i
subministraments, així com també aquelles altres relacionades amb l’adquisició del
vestuari del personal.
c. Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, en cas que l’execució de les actuacions correspongui a un
ens instrumental o dependent de l’ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat prèviament
un acord exprés d’encàrrec.
d. De forma excepcional, s’admet com a despesa elegible aquella associada a
inversions i que resulti imputable als següents capítols del pressupost de despesa
dels ens locals destinataris, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008:
-

-

Despeses de Capítol 6 que suposin un increment de la capacitat, rendiment o
eficiència dels béns sobre els que s'executin les obres, així com un allargament de
la seva vida útil. En concret, seran subvencionables per aquest concepte, les
despeses derivades de la realització d'inversions en serveis, equipaments,
infraestructures i/o béns que siguin de titularitat pública, incloent la redacció de
projectes relacionats o associats a aquestes inversions.
Despeses de Capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en el cas que
l’execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de
l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019" amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés
d’encàrrec.

L’import total de despesa justificada per aquests conceptes no podrà superar el 20% de
l’import total concedit a cada municipi en el marc del present Programa complementari.
3. També seran elegibles, en el cas de la línia de suport a l’ocupació local (línia 1), les
despeses indirectes derivades dels costos de personal vinculat a la gestió dels ajuts
concedits en el marc del present Programa complementari, així com les que es derivin de
la contractació externa de la gestió dels ajuts de referència. També s’admetran com a
despeses indirectes les associades a l’adquisició de material vestuari per als
treballadors/es contractats i d’equipament per a la prevenció de riscos laborals. Aquestes
despeses només seran elegibles fins a un 5% de les despeses directes que es justifiquin.
4. Només seran elegibles les despeses derivades de l’execució de les actuacions objecte
dels presents ajuts.
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Article 13. Pròrroga de les contractacions o nomenaments formalitzats en el marc de
la modalitat (a) de suport als plans locals d’ocupació de la línia de suport a l’ocupació
local (línia 1)
1. Els plans locals d’ocupació que s’aprovin a l’empara dels ajuts atorgats en aquest
Programa complementari es poden concatenar amb nous plans. En aquest sentit l’ens
destinatari podrà prorrogar, si el tipus de contractació o nomenament ho permet, la
durada inicial dels contractes o nomenaments que es formalitzin al llarg de les anualitats
2017 i 2018, en el marc del període d’execució del present Programa complementari.
2. També seran prorrogables els contractes o nomenaments que, havent estat formalitzats
en anualitats anteriors, finalitzin la seva vigència dins el període d’execució del present
Programa complementari, ja sigui l’any 2017 o el 2018, sempre i quan el contracte o
nomenament prorrogat comprengui, com a mínim, 3 mesos de l’anualitat 2017. A més,
perquè sigui possible la pròrroga d’aquests contractes o nomenaments cal que s’hagin
formalitzat a l’empara dels ajuts atorgats a través d’altres Programes complementaris,
aprovats en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, que
hagin tingut per objecte donar suport a l’ocupació local.
3. Als contractes o nomenaments prorrogats els seran aplicables les previsions establertes
en aquest règim de concertació. Així mateix, en cada justificació s’aplicaran les
previsions de cada règim específic i, en el cas d’indemnitzacions per finalització de
contracte, la imputació de despeses es calcularà de forma proporcional als períodes
imputats.
Article 14. Requisits de les noves contractacions que s’efectuïn en el marc de la Línia
de suport a l’ocupació local (línia 1)
1. Les noves contractacions o nomenaments hauran de durar, com a mínim 3 mesos,
podent preveure, els ens destinataris, un període més ampli amb ànim de promoure la
perdurabilitat de les noves contractacions.
2. Excepcionalment, la contractació o nomenament que s’efectuï a partir de l’entrada en
vigor del present Programa complementari i, en tot cas, dins del període d’execució
establert, podrà tenir una durada inferior a 3 mesos quan es justifiqui la concurrència
d’alguna de les causes previstes en aquest règim regulador. En aquest cas, caldrà fer
constar, a través d’un informe tècnic que es presentarà en el moment de justificació de
les despeses, que es compleix alguna, o algunes, de les circumstàncies següents:
a. Per no superar-se el període de prova.
b. Per causar baixa voluntària el treballador o treballadora.
c. Quan la contractació de personal es dugui a terme en el marc de la modalitat (a) de
suport als plans locals d’ocupació, la contractació per termini inferior a 3 mesos es
considerarà justificada sempre i quan el contracte tingui una durada superior a 1 mes i
concorri alguna de les circumstàncies següents:
-

Esgotament de l’ajut disponible.
Finalització del termini d’execució dels ajuts.

d. Per concórrer qualsevol altra causa justificativa degudament acreditada a la Diputació
de Barcelona per l’ens destinatari en el moment de presentar la justificació de
despesa.
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3. En el moment de justificar la durada de la contractació per un període inferior a 3 mesos,
mitjançant l’informe tècnic assenyalat a l’apartat anterior, es podrà deixar constància de
la suplència de la plaça o places vacants fins l’esgotament de la vigència del contracte o
nomenament.
4. En el moment de formalitzar noves contractacions en el marc de la modalitat (c) d’ajuts
a la contractació laboral, caldrà garantir que les persones contractades no han treballat
a l’empresa en els darrers 6 mesos.
5. L’ens destinatari serà el responsable de determinar l’instrument jurídic a utilitzar per a
distribuir els ajuts a la contractació en el marc de modalitat (c) d’ajuts a la contractació
laboral. A més, serà qui lliurement determinarà les condicions a exigir a les empreses
perceptores de les subvencions, més enllà dels mínims fixats per la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb els principis generals d’igualtat, objectivitat, publicitat i
lliure concurrència i de la normativa general que resulti aplicable en aquesta matèria.
6. La contractació o nomenament de personal que es financi amb càrrec als ajuts atorgats,
en qualsevol de les seves modalitats, es durà a terme garantint el respecte dels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat i sempre d’acord amb la normativa que resulti aplicable. Amb
caràcter específic, es respectaran les previsions que, en matèria de personal, prevegin la
normativa general pressupostària de l’any en curs, així com també les disposicions en
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
7. No serà admissible, com a condició a imposar pels ens destinataris, que les persones
siguin residents al municipi de l’ens local destinatari.
8. Respecte de les contractacions que s’efectuïn, la Diputació de Barcelona no participa ni
és responsable de les convocatòries de subvencions ni dels processos selectius que
duguin a terme les entitats locals i/o els empreses beneficiàries de les subvencions.
9. Els nous contractes laborals i/o nomenaments que es formalitzin a partir de la data
d’aprovació d’aquest Programa complementari hauran de comprendre una menció al
finançament percebut per part d’aquesta corporació en els termes següents.
a. A tal efecte, es proposa la incorporació de la clàusula següent: “El present contracte /
nomenament interí està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017”, en el si del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
corresponent règim de concertació.”
b. La documentació derivada de la realització de cursos de formació o de qualsevol altra
actuació que sigui objecte de suport en el marc d’aquest Programa complementari
contindrà una referència expressa a l’ajut atorgat per part d’aquesta corporació.
En cas de no ser possible preveure una clàusula en aquest sentit al propi contracte o
nomenament, caldrà comunicar al beneficiari que el contracte o nomenament es finança
amb càrrec als ajuts atorgats en el marc d’aquest Programa complementari.
Article 15. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts concedits en el marc de la línia de suport a l’ocupació local (línia 1) es podran
destinar a dur a terme actuacions en el marc de les diferents modalitats de suport
sempre i quan no es financin les mateixes despeses. En aquest sentit, un mateix
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treballador o treballadora pot ser beneficiari de les actuacions desplegades en el marc de
diferents modalitats.
2. Sens perjudici de la complementarietat dels ajuts, la justificació de despeses es farà en
el marc de la modalitat que correspongui.
3. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats
sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no
s’estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es
justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no podran justificar-se per
a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.
Article 16. Quantia màxima
El pressupost màxim que es destinarà a aquest Programa complementari serà de seixanta
milions d’euros (60.000.000 €) del pressupost de despeses de la corporació, el qual es
distribuirà per anualitats en els termes següents:
a. Amb càrrec a l’anualitat 2017 s’imputen 30.000.000 €.
b. Amb càrrec a l’anualitat 2018 s’imputen 30.000.000 €.
Article 17. Criteris per la determinació de la quantia dels ajuts
Per a calcular la distribució dels ajuts s’han pres com a referència les variables i criteris que
es detallen a continuació:
a. Assignació d’un import fix garantit o d’un topall mínim: S’assigna una quantia fixa a
cada ens (incloses les EMD) d’acord amb els següents trams de població i imports
(dades oficials de població a 1.01.2016):
Tram I: Fins a 1.000 habitants. 25.000 euros
Tram II: De 1.001 a 5.000 habitants. 62.500 euros
Tram III: De 5.001 a 15.000 habitants. 125.000 euros
Tram IV: De 15.001 a 65.000 habitants. 250.000 euros
Tram V: De 65.001 a 120.000 habitants: 375.000 euros
Tram VI: Més de 120.000 habitants: 1.100.000 euros
En total es distribueixen 36.875.000 euros en concepte d’import fix garantit.
b. Assignació per població aturada: Es distribueixen 10.000.000 euros en funció del
nombre de persones aturades residents en el municipi sobre el total d’aturats de la
demarcació (sense Barcelona ciutat). Per a evitar l’estacionalitat de les dades de
desocupació es té en compte la mitjana d’aturats dels darrers 6 mesos (de juliol a
desembre de 2016).
c. Assignació per nombre d’habitant. Es té en compte la darrera dada de població
disponible (dades oficials de població a 1.01.2016) i es distribueix proporcionalment
segons el pes sobre el total d’habitants de la demarcació. Per aquest concepte es
distribueixen 13.125.000 euros, a raó de 4,481149587 euros per habitant. Aquesta
variable no aplica per als municipis del tram VI.
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Article 18. Procediment de concessió
1.

Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeix als ens locals destinataris
en el marc del present Programa complementari tenen naturalesa de fons de prestació,
en els termes del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i
s’atorguen pel procediment de concessió directa.

2.

En el mateix acte que aprova aquest Programa complementari i la seva regulació,
s’aprova la concessió definitiva dels ajuts que corresponen als ens locals destinataris
amb població superior als 1.000 habitants i la concessió inicial dels ajuts a atorgar als
municipis de fins a 1.000 habitants.

3.

La concessió inicial per a municipis de fins a 1.000 habitants esdevindrà definitiva si, en
el moment de finalitzar el termini d’acceptació, no han manifestat la voluntat d’acollir-se
a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) per
impossibilitat d’executar actuacions en el marc de l’altra línia de suport.

4.

L’acte d’aprovació d’aquest Programa complementari i els actes de concessió dels ajuts
es notificaran a tots els ens destinataris, de manera individualitzada, dins el termini
màxim de 10 dies a comptar des de la data de la seva aprovació.

Article 19. Acceptació dels ajuts
1.

Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa
complementari és necessari que els ens destinataris manifestin expressament
l’acceptació de l’ajut atorgat, com a màxim, fins el 29 d’abril del 2017.

2.

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament. A aquests
efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat P3-004-16.

3.

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

4.

Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

5.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari/ària tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura
i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.

6.

En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris els podran
destinar lliurement a qualsevol de les modalitats de la línia de suport a l’ocupació
local (línia 1) especificades a l’art. 2. Així mateix, hauran d’informar, en el mateix
formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst per a l’execució dels presents
ajuts, assenyalant les actuacions que es duran a terme en el marc de cadascuna de les
modalitats.

7.

Els municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin executar cap actuació en el marc
de cap de les modalitats de suport de la línia de suport a l’ocupació local, en el moment
d’acceptar hauran d’indicar expressament aquesta circumstància, acompanyant a
l’acceptació un informe tècnic justificatiu d’aquesta impossibilitat. A més, en aquest
supòsit, assenyalaran l’import que acceptaran en el marc de línia de suport a la
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dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2), així com la seva distribució
anual, per tal de resoldre la concessió definitiva, prèvia tramitació de la fase d’instrucció
corresponent.
8.

Els municipis de fins a 1.000 habitants que no s’acullin a la previsió establerta en
l’apartat anterior percebran els ajuts atorgats en el marc de la línia de suport a
l’ocupació local (línia 1), la concessió dels quals esdevindrà definitiva en el moment
de finalitzar el termini d’acceptació.

9.

L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat amb tots els
termes d’aquest règim de concertació i les condicions de la seva execució.

10. En cas d’encàrrec en favor d’un ens instrumental o integrat en el sector públic, caldrà
deixar constància de l’existència d’un acord d’encàrrec amb indicació de l’òrgan i de la
data de la seva aprovació o, en el seu defecte, en el tràmit de justificació. Caldrà, a
més, assenyalar expressament que els ens en favor dels quals s’ha efectuat l’encàrrec
són ens instrumentals de l’ens destinatari o integrants del seu sector públic.
11. En cas d’haver-se formalitzat un encàrrec en favor d’altres ens que tinguin la
consideració de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
caldrà deixar constància de l’existència d’un acord d’encàrrec amb indicació de l’òrgan i
de la data de la seva aprovació o, en el seu defecte, en el tràmit de justificació.
12. En cas que l’execució es dugui a terme a través d’una entitat del tercer sector, per al
cas de la modalitat (a) de suport als plans locals d’ocupació, es farà constar
aquesta circumstància en el mateix formulari d’acceptació o, en el seu defecte, en el
tràmit de justificació.
13. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la
presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou termini de
deu dies hàbils a partir de la notificació.
14. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi presentat
l'acceptació o esmenat els defectes notificats, es considerarà que ha renunciat
tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, es procedirà a l'aprovació de la
corresponent renúncia.
Article 20. Modificacions de la concessió. Instrucció i resolució.
1. Excepcionalment, pel que fa als ajuts corresponents a la línia de suport a l’ocupació
local (línia 1), els ens locals destinataris podran sol·licitar, per causa degudament
justificada, una modificació de la distribució anual de l’import atorgat. Aquesta petició es
presentarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions,
mitjançant una “sol·licitud general”, i anirà acompanyada d’un informe justificatiu de la
redistribució proposada.
2. Finalitzat el termini d’acceptació, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació, a través del Servei de Mercat de Treball, avaluarà i analitzarà les sol·licituds
que s’hagin presentat, junt amb els corresponents informes justificatius, i emetrà un
informe tècnic i verificarà que no se supera l’import total atorgat.
3. Les peticions referides en aquest article es resoldran mitjançant decret de la Presidència
de la Diputació promogut per part de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
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Ocupació, a través del Servei de Mercat de Treball, i es notificaran dins el termini màxim
de dos mesos des de la finalització del termini d’acceptació.
4. Correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona l’aprovació d’altres
modificacions relatives a aspectes derivats de la gestió dels ajuts en desplegament del
present programa i del seu règim regulador.
5. La resolució d’aquestes peticions restarà
pressupostàries de la Diputació de Barcelona.

condicionada

a

les

disponibilitats

Article 21. Instrucció i aprovació de la concessió definitiva dels ajuts corresponents
als municipis amb població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport
a la dinamització econòmica dels petits municipis (Línia 2)
1. Realitzat el tràmit d’acceptació, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació, a través del Servei de Mercat de Treball, verificarà que la mateixa s’ha
efectuat en els termes establerts en aquest règim de concertació.
2. En el cas que algun municipi de fins a 1.000 habitants hagi assenyalat, en formalitzar
l’acceptació, la impossibilitat d’executar actuacions en el marc de la línia de suport a
l’ocupació local (línia 1) i adjunti informe a l’efecte, el centre gestor de referència, en
instruir, emetrà un informe tècnic sobre la proposta formulada pel municipi destinatari. En
aquest informe es pronunciarà, entre d’altres qüestions que estimi rellevants per a la
resolució definitiva dels ajuts, sobre la pertinença d’acollir-se a la línia de suport a la
dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) i també sobre la redistribució
proposada entre anualitats, en el cas que es modifiquin els imports inicialment assignats
a cadascuna, i es verificarà que, amb la mateixa, no es sobrepassa l’import total atorgat
inicialment.
3. Finalitzada la instrucció i, si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es procedirà
a resoldre la concessió definitiva dels ajuts en favor dels municipis de fins a 1.000
habitants mitjançant un dictamen promogut per la Direcció de Serveis de Cooperació
Local i que s’elevarà, per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona per a la seva aprovació.
4. La resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que finalitzin les
corresponents valoracions i instruccions. La resolució de la totalitat es farà en un termini
no superior a tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini d’acceptació.
5. La resolució definitiva dels ajuts es notificarà als ens locals destinataris, sens perjudici de
la publicitat prevista en aquest règim regulador.
Article 22. Centres gestors responsables

1. El centre gestor responsable de gestionar i fer el seguiment dels ajuts atorgats és la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, a través del Servei de Mercat
de Treball, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

2. El centre gestor responsable de tramitar, gestionar i fer el seguiment dels ajuts
corresponents a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis
(línia 2) que no puguin executar actuacions, en cap de les modalitats de suport del
present Programa complementari, és la Direcció de Serveis de Cooperació Local,
adscrita a l’Àrea de Presidència.
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Article 23. Execució
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspondrà amb el període comprès
entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre de 2018. En conseqüència, els
contractes de treball o nomenaments s’hauran de formalitzar dins d’aquest període de
temps excepte quan procedeixi la pròrroga dels plans d’ocupació i de les contractacions
o nomenaments.
2. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions, la justificació de les
despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut qui, a més, haurà
d’acreditar la contractació i/o nomenament de personal aturat en els termes exposats en
aquest règim regulador.
Article 24. Pagaments
1. La Diputació de Barcelona abonarà als ens locals destinataris una primera bestreta
corresponent al 40% de l’import total concedit, en el moment de presentar l’acceptació
dels ajuts.
En el cas dels municipis de fins a 1.000 habitants que hagin justificat la impossibilitat
d’executar actuacions en el marc de la línia de suport a l’ocupació local (línia 1) i que
sol·licitin acollir-se a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits
municipis (línia 2) el pagament d’aquesta bestreta es farà efectiu amb l’aprovació de la
resolució de concessió definitiva.
2. La Diputació de Barcelona abonarà als ens locals destinataris una segona bestreta
corresponent al 40% de l’import total concedit, prèvia presentació i validació de la
justificació de les despeses corresponents, com a mínim, a l’import de la primera
bestreta.
3. L’import restant es pagarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses
executades en els termes previstos en aquest règim de concertació.
Article 25. Terminis de justificació i pagament de la segona bestreta
L’ens destinatari haurà de justificar les despeses corresponents a les actuacions
desenvolupades en el marc del període d’execució establert d’acord amb els següents
terminis i condicions:
a. Justificació 2017: Totes les despeses executades durant l’any 2017 s’hauran de
justificar, com a màxim, el dia 31 de març del 2018, independentment del grau
d’execució dels ajuts concedits que hagi assolit cada ens.
b. Justificació extraordinària: Els ens locals destinataris que a la justificació 2017 no
hagin executat un import mínim del 40% dels ajuts atorgats, hauran de presentar, com
a màxim, el dia 30 de setembre del 2018, una justificació de les despeses
executades fins assolir el citat import mínim corresponent al 40% dels ajuts avançats.
c. Justificació 2018: Les despeses no justificades anteriorment que s’hagin executat
s’hauran de justificar, com a màxim, el dia 31 de març del 2019.
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Article 26. Règim de justificació
1.

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A aquests
efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat P4-010-16. En cas de municipis
de fins a 1.000 habitants que no puguin, de forma justificada, prestar suport a
l’ocupació local, previ informe favorable i resolució estimatòria de la petició per part de
la Diputació de Barcelona, hauran de tramitar el model normalitzat P4-011-16.
Amb la seva complementació s’acreditarà la destinació conferida als ajuts percebuts i la
seva aplicació a cobrir les despeses elegibles en els termes previstos en aquest règim
de concertació.

2.

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

3.

Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

4.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.

5.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit
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.

6.

Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut o bé a una part del
mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la totalitat de
l’import atorgat a l’ens destinatari, en els termes previstos en aquest règim de
concertació.

7.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst a
l'apartat primer.

8.

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

9.

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

10. En cas que els ens locals destinataris dels ajuts hagin efectuat un encàrrec en favor de
consells comarcals, consorcis, mancomunitats, o d’altres ens que ostentin la condició
de destinataris en els termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, caldrà que
acreditin, en el mateix document de justificació de despesa, l’existència d’un acord
d’encàrrec previ corresponent.
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11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari en favor dels quals hagi encarregat l’execució
de les actuacions objecte de finançament en el marc d’aquest Programa complementari
poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts atorgats sempre i quan
s’acreditin, en el moment de justificar les despeses, que s’integren en el sector públic
de l’ens destinatari dels ajuts i, en particular, la concurrència d’alguna de les
circumstàncies següents:
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé,
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens destinatari
del que depèn, o bé,
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de
l’ens destinatari del que depèn.

Article 27. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el reintegrament
de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de Barcelona, sens perjudici
de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el
present règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports
corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat el
termini per la justificació de despeses.
2. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats abonades
anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la Diputació de
Barcelona.
3. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme de
conformitat amb allò estipulat en aquest règim de concertació i podrà donar lloc al
reintegrament dels imports satisfets prèviament.
Article 28. Tancament i liquidació de la convocatòria
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre gestor haurà
d’aprovar la liquidació provisional i habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de
l’endemà de la publicació per tal de presentar la justificació pendent i/o al·legar el que
s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.
3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens destinataris en el
termini màxim de deu dies des de la seva aprovació.
4. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els imports
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari,
s’efectuï la compensació.
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Article 29. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1. Als efectes de retre comptes del compliment de l’objectiu del present Programa
complementari, així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels mitjans
econòmics concedits, s’estableixen els següents valors objectius:
-

Cobertura territorial del Programa ................................... 95 %
Grau d’execució pressupostària....................................... 95 %

2. Per avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultats
següents:
-

Nombre de contractes realitzats
Nombre de cursos realitzats
Nombre d’ajuts a la contractació realitzats

3. L’impacte de les mesures adoptades s’avaluarà en base al següent:
-

Taxa d’atur registrat
Renda familiar disponible

4. L’obtenció i explotació de les dades de referència, necessàries per avaluar l’assoliment
dels objectius del present Programa complementari correspon a la Gerència de Serveis
de Promoció Econòmica i Ocupació a través del Servei de Mercat de Treball, adscrita a
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
5. Els resultats de l’anàlisi es traslladaran oportunament, mitjançant informe emès per la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local, com a màxim, 30 dies hàbils, després de la liquidació i tancament de
cada anualitat i/o període. En paral·lel, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació desenvoluparà totes aquelles altres actuacions que siguin pertinents als
efectes de retre comptes dels resultats obtinguts, tant interna com externament.
Article 30. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i les disposicions que el desenvolupen. I, juntament amb les disposicions anteriors,
el règim jurídic 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. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en aquelles previsions que segueixen vigents.
c. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
f. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
g. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
h. 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.
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i. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya.
j. Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016.
k. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es
modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
l. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.
m. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
n. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
o. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de la seguretat social.
p. Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
q. Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'ocupació.
r. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en especial les disposicions addicionals tercera i quarta.
s. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
t. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
u. 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.
v. 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.
w. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable
Article 31. Publicitat
La relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària,
l’ens destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, es comunicarà oportunament a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província en
el termini màxim de tres mesos des de la data d’aquesta resolució.”

Tercer.- APROVAR la concessió definitiva dels ajuts atorgats en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” als municipis de
població superior a 1.000 habitants, i la concessió inicial dels ajuts concedits en favor
dels municipis de fins a 1.000 habitants:
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Nom ens
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de
Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del
Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera
d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de
Mar
Ajuntament de Cabrils

Posició
2017
1

Posició
2018
2

-

-

3
5

4
6

-

-

7
9

8
10

-

-

17/X/234109
17/X/234108
17/X/234107
17/X/234106

Operació
comptable
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540

11
13
15
17

12
14
16
18

36.647,76 €

17/X/234105

1703000540

19

20

861.716,60 €

861.716,59 €

17/X/234104

1703000540

21

22

237.747,08 €

118.873,54 €

118.873,54 €

17/X/234103

1703000540

23

24

P0801600H
P0801700F
P0801800D

75.915,83 €
89.180,39 €
83.732,57 €

37.957,91 €
44.590,20 €
41.866,29 €

37.957,92 €
44.590,19 €
41.866,28 €

17/X/234102
17/X/234101
17/X/234100

1703000540
1703000540
1703000540

25
27
29

26
28
30

32.832

P0825200I

481.595,11 €

240.797,56 €

240.797,55 €

17/X/234099

1703000540

31

32

6.736

P0802000J

164.410,00 €

82.205,00 €

82.205,00 €

17/X/234098

33

34

75

P0802100H

25.336,31 €

12.668,15 €

12.668,16 €

17/X/234097

-

-

16.175
8.915

P0802200F
P0802300D

364.207,67 €
185.853,61 €

182.103,84 €
92.926,81 €

182.103,83 €
92.926,80 €

17/X/234096
17/X/234095

35
37

36
38

495

P0802400B

28.042,21 €

14.021,11 €

14.021,10 €

17/X/234094

1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172

-

-

1.351

P0802800C

74.041,87 €

37.020,93 €

37.020,94 €

17/X/234090

1703000540

39

40

4.553

P0802900A

89.222,58 €

44.611,29 €

44.611,29 €

17/X/234089

1703000540

41

42

7.287

P0803000I

168.643,41 €

84.321,70 €

84.321,71 €

17/X/234088

1703000540

43

44

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

12.216

P0800100J

206.922,91 €

103.461,47 €

103.461,44 €

17/X/234118

253

P0800200H

26.487,01 €

13.243,51 €

13.243,50 €

17/X/234117

2.467
9.632

P0801400C
P0800300F

78.536,93 €
180.686,29 €

39.268,46 €
90.343,15 €

39.268,47 €
90.343,14 €

17/X/234116
17/X/234115

294

P0800400D

26.749,20 €

13.374,60 €

13.374,60 €

17/X/234114

15.253
8.638

P0800600I
P0800700G

351.103,34 €
184.298,15 €

175.551,67 €
92.149,07 €

175.551,67 €
92.149,08 €

17/X/234112
17/X/234111

227

P0800800E

26.292,09 €

13.146,04 €

13.146,05 €

17/X/234110

12.051
5.596
2.257
2.212

P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G

205.321,29 €
161.687,49 €
75.950,12 €
76.100,86 €

102.660,64 €
80.843,75 €
37.975,06 €
38.050,43 €

102.660,65 €
80.843,74 €
37.975,06 €
38.050,43 €

1.665

P0801300E

73.295,52 €

36.647,76 €

215.634

P0801500J

1.723.433,19 €

13.482

P0831200A

2.162
3.705
3.285

45

Anualitat 2018

Codi XGL

Nom ens
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de
Montbui
Ajuntament de Caldes
d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de
Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de
l'Areny
Ajuntament de Castellar de
n'Hug
Ajuntament de Castellar del
Riu
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Castellbell i el
Vilar

Operació
comptable
1703000540
RC núm.
1701000172

Posició
2017
45

Posició
2018
46

-

-

17/X/234085

1703000540

47

48

40.310,95 €

17/X/234084

1703000540

49

50

190.568,74 €
38.845,24 €
38.094,61 €

190.568,74 €
38.845,24 €
38.094,62 €

17/X/234083
17/X/234082
17/X/234081

51
53
55

52
54
56

26.013,15 €

13.006,57 €

13.006,58 €

17/X/234080

-

-

P0803800B

28.125,96 €

14.062,98 €

14.062,98 €

17/X/234079

-

-

14.284
15.937

P0803900J
P0804000H

222.737,49 €
377.085,05 €

111.368,74 €
188.542,52 €

111.368,75 €
188.542,53 €

17/X/234078
17/X/234077

1703000540
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540

57
59

58
60

2.873

P0804100F

81.571,76 €

40.785,88 €

40.785,88 €

17/X/234076

1703000540

61

62

4.407
5.227

P0804200D
P0804300B

93.464,18 €
161.403,81 €

46.732,09 €
80.701,91 €

46.732,09 €
80.701,90 €

17/X/234075
17/X/234074

63
65

64
66

93

P0804400J

25.495,36 €

12.747,68 €

12.747,68 €

17/X/234073

-

-

18.158
4.775

P0804500G
P0804600E

370.161,91 €
92.724,95 €

185.080,95 €
46.362,47 €

185.080,96 €
46.362,48 €

17/X/234072
17/X/234071

67
69

68
70

791

P0804700C

30.583,79 €

15.291,89 €

15.291,90 €

17/X/234070

-

-

1.528

P0804800A

72.720,37 €

36.360,18 €

36.360,19 €

17/X/234069

71

72

69

P0805600D

25.348,57 €

12.674,29 €

12.674,28 €

17/X/234068

-

-

157

P0805100E

25.978,20 €

12.989,10 €

12.989,10 €

17/X/234067

-

-

176

P0804900I

25.867,54 €

12.933,77 €

12.933,77 €

17/X/234066

1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172

-

-

23.633

P0805000G

405.954,29 €

202.977,14 €

202.977,15 €

17/X/234065

1703000540

73

74

3.584

P0805200C

88.089,43 €

44.044,72 €

44.044,71 €

17/X/234064

1703000540

75

76

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

3.424

P0803100G

87.528,65 €

43.764,33 €

43.764,32 €

17/X/234087

953

P0803400A

31.114,36 €

15.557,18 €

15.557,18 €

17/X/234086

17.137

P0803300C

364.565,20 €

182.282,60 €

182.282,60 €

2.766

P0803200E

80.621,91 €

40.310,96 €

18.317
2.418
2.057

P0803500H
P0822400H
P0803700D

381.137,48 €
77.690,48 €
76.189,23 €

191

P0803600F

470

46

Anualitat 2018

Codi XGL

Nom ens
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la
Gornal
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del
Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de
Bages

Posició
2017
77

Posició
2018
78

-

-

17/X/234061

Operació
comptable
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540

79

80

38.752,06 €

17/X/234060

1703000540

81

82

13.046,21 €

13.046,20 €

17/X/234059

-

-

27.674,78 €

13.837,39 €

13.837,39 €

17/X/234058

P0806000F

76.185,41 €

38.092,70 €

38.092,71 €

1.287

P0806100D

70.112,06 €

35.056,03 €

573

P0806200B

28.156,95 €

2.351

P0806300J

1.545

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

Anualitat 2018

Codi XGL

12.277

P0805300A

205.747,14 €

102.873,57 €

102.873,57 €

17/X/234063

726

P0805400I

29.626,43 €

14.813,21 €

14.813,22 €

17/X/234062

64.892

P0805500F

665.348,63 €

332.674,32 €

332.674,31 €

2.193

P0805700B

77.504,13 €

38.752,07 €

165

P0805900H

26.092,41 €

448

P0805800J

1.995

-

-

17/X/234057

RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540

83

84

35.056,03 €

17/X/234056

1703000540

85

86

14.078,48 €

14.078,47 €

17/X/234055

76.528,30 €

38.264,15 €

38.264,15 €

P0806400H

72.287,38 €

36.143,69 €

1.807

P0806500E

73.383,88 €

7.410
1.183

P0806600C
P0826800E

57.543

-

-

17/X/234054

RC núm.
1701000172
1703000540

87

88

36.143,69 €

17/X/234053

1703000540

89

90

36.691,94 €

36.691,94 €

17/X/234052

1703000540

91

92

174.561,27 €
70.272,43 €

87.280,64 €
35.136,22 €

87.280,63 €
35.136,21 €

17/X/234051
17/X/234050

1703000540
1703000540

93
95

94
96

P0826600I

633.805,00 €

316.902,50 €

316.902,50 €

17/X/234049

1703000540

97

98

8.861
4.396

P0806700A
P0806800I

181.968,64 €
89.732,85 €

90.984,32 €
44.866,43 €

90.984,32 €
44.866,42 €

17/X/234048
17/X/234047

99
101

100
102

Ajuntament de Collsuspina

349

P0806900G

27.035,00 €

13.517,50 €

13.517,50 €

17/X/234046

-

-

Ajuntament de Copons

300

P0807000E

27.050,30 €

13.525,15 €

13.525,15 €

17/X/234045

1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172

-

-

14.168

P0807100C

215.010,01 €

107.505,00 €

107.505,01 €

17/X/234044

1703000540

103

104

86.072

P0807200A

979.957,43 €

489.978,72 €

489.978,71 €

17/X/234043

1703000540

105

106

14.608
5.154

P0807300I
P0807400G

227.715,66 €
160.371,41 €

113.857,83 €
80.185,70 €

113.857,83 €
80.185,71 €

17/X/234042
17/X/234041

1703000540
1703000540

107
109

108
110

Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la
Marca
Ajuntament de Castellví de
Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató

Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius

47

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

35.245,55 €

17/X/234035

1703000540

111

112

12.589,68 €

12.589,68 €

17/X/234034

RC núm.
1701000172

-

-

73.633,02 €

36.816,51 €

36.816,51 €

17/X/234033

1703000540

113

114

P0808000D

27.776,73 €

13.888,36 €

13.888,37 €

17/X/234032

-

-

2.298
1.401
1.363

P0808200J
P0808300H
P0808400F

75.468,07 €
71.406,65 €
70.844,55 €

37.734,04 €
35.703,32 €
35.422,28 €

37.734,03 €
35.703,33 €
35.422,27 €

17/X/234031
17/X/234030
17/X/234029

115
117
119

116
118
120

Ajuntament de Gaià

160

P0808900E

26.030,82 €

13.015,41 €

13.015,41 €

17/X/234027

-

-

Ajuntament de Gallifa

187

P0808600A

26.151,89 €

13.075,95 €

13.075,94 €

17/X/234026

-

-

46.266
7.238
4.829

P0808800G
P0809000C
P0809100A

564.710,12 €
175.082,62 €
94.103,03 €

282.355,06 €
87.541,31 €
47.051,51 €

282.355,06 €
87.541,31 €
47.051,52 €

17/X/234024
17/X/234023
17/X/234022

121
123
125

122
124
126

Ajuntament de Gisclareny

29

P0809200I

25.286,72 €

12.643,36 €

12.643,36 €

17/X/234021

-

-

Ajuntament de Granera

79

P0809400E

25.354,25 €

12.677,12 €

12.677,13 €

17/X/234019

-

-

60.174
1.426

P0809500B
P0809600J

688.964,14 €
71.362,07 €

344.482,07 €
35.681,04 €

344.482,07 €
35.681,03 €

17/X/234018
17/X/234017

127
129

128
130

897

P0809800F

31.372,46 €

15.686,23 €

15.686,23 €

17/X/234016

-

-

2.559

P0809900D

76.325,06 €

38.162,53 €

38.162,53 €

17/X/234015

131

132

831

P0810200F

30.018,92 €

15.009,46 €

15.009,46 €

17/X/234011

-

-

Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Granada

15.912
2.091

P0808700I
P0809300G

351.159,77 €
76.145,84 €

175.579,89 €
38.072,92 €

175.579,88 €
38.072,92 €

17/X/234025
17/X/234020

133
135

134
136

Ajuntament de la Llacuna

872

P0810300D

30.633,64 €

15.316,82 €

15.316,82 €

17/X/234010

-

-

Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de
Berguedà

13.247

P0810400B

223.845,48 €

111.922,74 €

111.922,74 €

17/X/234009

137

138

151

P0814100D

25.951,29 €

12.975,65 €

12.975,64 €

17/X/233972

-

-

Nom ens

Població

NIF

Ajuntament de FigaróMontmany

1.092

P0813300A

70.491,10 €

35.245,55 €

Ajuntament de Fígols

40

P0807900F

25.179,36 €

1.452

P0808100B

462

Ajuntament de Fogars de la
Selva
Ajuntament de Fogars de
Montclús
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí

Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

48

Anualitat 2018

RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
RC núm.
1701000172

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

41.070,62 €

17/X/233956

1703000540

139

140

38.734,59 €

38.734,59 €

17/X/233949

1703000540

141

142

69.788,41 €

34.894,21 €

34.894,20 €

17/X/233948

1703000540

143

144

P0817600J

25.320,48 €

12.660,24 €

12.660,24 €

17/X/233936

RC núm.
1701000172

-

-

10.599

P0818000B

194.932,50 €

97.466,25 €

97.466,25 €

17/X/233932

1703000540

145

146

3.722

P0828600G

90.940,94 €

45.470,47 €

45.470,47 €

17/X/233834

1703000540

147

148

8.337

P0800500A

175.310,24 €

87.655,12 €

87.655,12 €

17/X/234113

1703000540

149

150

943

P0802700E

30.481,97 €

15.240,98 €

15.240,99 €

17/X/234091

RC núm.
1701000172

-

-

19.417

P0808500C

386.070,00 €

193.035,00 €

193.035,00 €

17/X/234028

1703000540

151

152

714

P0811500H

29.415,93 €

14.707,97 €

14.707,96 €

17/X/233997

RC núm.
1701000172

-

-

3.170

P0811600F

82.315,99 €

41.157,99 €

41.158,00 €

17/X/233996

1703000540

153

154

247

P0807700J

26.381,77 €

13.190,88 €

13.190,89 €

17/X/234038

Ajuntament de l'Esquirol

2.168

P0825400E

75.590,20 €

37.795,10 €

37.795,10 €

17/X/234037

Ajuntament de l'Estany

404

P0807800H

27.438,31 €

13.719,15 €

13.719,16 €

17/X/234036

254.804

P0810000J

1.757.667,96 €

878.833,98 €

878.833,98 €

14.759
6.370

P0810600G
P0810700E

225.807,53 €
168.056,79 €

112.903,76 €
84.028,40 €

9.717

P0810500I

193.406,06 €

280

P0810800C

18.295

P0810900A

Nom ens
Ajuntament de la Palma de
Cervelló
Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Ajuntament de la Pobla de
Lillet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca del
Vallès
Ajuntament de la Torre de
Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de les Masies de
Roda
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de l'Espunyola

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del
Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

3.000

P5831301F

82.141,24 €

41.070,62 €

2.159

P0816400F

77.469,18 €

1.110

P0816500C

54

Anualitat 2018

RC núm.
1701000172
1703000540
RC núm.
1701000172

-

-

155

156

-

-

17/X/234014

1703000540

157

158

112.903,77 €
84.028,39 €

17/X/234008
17/X/234007

1703000540
1703000540

159
161

160
162

96.703,03 €

96.703,03 €

17/X/234006

1703000540

163

164

26.686,42 €

13.343,21 €

13.343,21 €

17/X/234005

-

-

379.472,02 €

189.736,01 €

189.736,01 €

17/X/234004

165

166

49

RC núm.
1701000172
1703000540

Posició
2017

Posició
2018

-

-

167
169

168
170

-

-

17/X/233999
17/X/233998
17/X/233994
17/X/233993
17/X/233992
17/X/233991
17/X/233990
17/X/233989

Operació
comptable
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540
1703000540

171
173
175
177
179
181
183
185

172
174
176
178
180
182
184
186

319.471,69 €

17/X/233988

1703000540

187

188

15.007,28 €

15.007,29 €

17/X/233987

RC núm.
1701000172

-

-

82.171,58 €

41.085,79 €

41.085,79 €

17/X/233986

1703000540

189

190

P0812400J

502.767,44 €

251.383,72 €

251.383,72 €

17/X/233985

1703000540

191

192

119

P0812900I

25.611,95 €

12.805,98 €

12.805,97 €

17/X/233984

-

-

931

P0813000G

31.250,73 €

15.625,37 €

15.625,36 €

17/X/233983

-

-

11.621

P0812500G

199.906,97 €

99.953,48 €

99.953,49 €

17/X/233982

193

194

Ajuntament de Montmajor

471

P0813100E

27.660,40 €

13.830,20 €

13.830,20 €

17/X/233981

-

-

Ajuntament de Montmaneu

151

P0813200C

25.755,44 €

12.877,72 €

12.877,72 €

17/X/233980

-

-

8.784

P0813400I

185.383,70 €

92.691,85 €

92.691,85 €

17/X/233979

RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540

195

196

16.218

P0813500F

374.193,04 €

187.096,52 €

187.096,52 €

17/X/233978

1703000540

197

198

320

P0813600D

26.787,45 €

13.393,72 €

13.393,73 €

17/X/233977

RC núm.
1701000172

-

-

Nom ens

Població

NIF

267

P0811000I

26.432,28 €

13.216,14 €

13.216,14 €

17/X/234003

Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa

20.104
74.752

P0811100G
P0811200E

404.897,02 €
917.524,53 €

202.448,51 €
458.762,26 €

202.448,51 €
458.762,27 €

17/X/234002
17/X/234001

Ajuntament de Marganell

277

P0824200J

26.986,33 €

13.493,17 €

13.493,16 €

17/X/234000

27.645
4.725
8.386
8.984
125.517
2.282
5.957
25.359

P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D

454.497,33 €
97.436,19 €
186.145,09 €
173.863,57 €
1.511.483,14 €
78.412,43 €
161.856,96 €
410.873,61 €

227.248,66 €
48.718,09 €
93.072,54 €
86.931,78 €
755.741,57 €
39.206,22 €
80.928,48 €
205.436,81 €

227.248,67 €
48.718,10 €
93.072,55 €
86.931,79 €
755.741,57 €
39.206,21 €
80.928,48 €
205.436,80 €

51.491

P0812300B

638.943,39 €

319.471,70 €

699

P0812700C

30.014,57 €

2.867

P0812600E

34.802

Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu

Ajuntament de Malla

Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del
Vallès
Ajuntament de Monistrol de
Calders
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Montcada i
Reixac

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Montseny

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

50

Anualitat 2018

Codi XGL

Posició
2017

Posició
2018

-

-

-

-

199
201

200
202

-

-

17/X/233959

Operació
comptable
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172
1703000540

203

204

110.977,83 €

17/X/233958

1703000540

205

206

99.498,08 €

99.498,09 €

17/X/233957

1703000540

207

208

377.867,88 €

188.933,94 €

188.933,94 €

17/X/233954

1703000540

209

210

P0815900F

27.391,35 €

13.695,68 €

13.695,67 €

17/X/233953

15.001
26.240
8.300

P0816000D
P0816200J
P0816600A

365.171,39 €
456.657,91 €
180.863,18 €

182.585,69 €
228.328,96 €
90.431,59 €

182.585,70 €
228.328,95 €
90.431,59 €

17/X/233952
17/X/233951
17/X/233947

453

P0816700I

28.715,62 €

14.357,81 €

14.357,81 €

17/X/233945

2.565

P0817000C

78.702,18 €

39.351,09 €

39.351,09 €

10.446
27.866

P0823000E
P0817100A

193.306,34 €
455.997,53 €

96.653,17 €
227.998,76 €

512

P0817300G

28.314,29 €

4.123

P0817400E

Ajuntament de Pujalt

198

Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars

Nom ens

Població

NIF

Ajuntament de Muntanyola

604

P0812800A

28.883,51 €

14.441,76 €

14.441,75 €

17/X/233976

Ajuntament de Mura

219

P0813800J

26.412,89 €

13.206,45 €

13.206,44 €

17/X/233975

5.988
6.045

P0813900H
P0814000F

164.620,37 €
166.207,75 €

82.310,19 €
83.103,88 €

82.310,18 €
83.103,87 €

17/X/233974
17/X/233973

894

P0815300I

30.653,95 €

15.326,97 €

15.326,98 €

17/X/233960

9.133

P0815400G

189.181,36 €

94.590,68 €

94.590,68 €

14.494

P0815500D

221.955,66 €

110.977,83 €

11.348

P0815600B

198.996,17 €

18.837

P0815800H

411

Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del
Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del
Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de
Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig

Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

Anualitat 2018

Codi XGL

RC núm.
1701000172
1703000540
1703000540
1703000540
RC núm.
1701000172

-

-

211
213
215

212
214
216

-

-

17/X/233943

1703000540

217

218

96.653,17 €
227.998,77 €

17/X/233941
17/X/233940

219
1

220
2

14.157,15 €

14.157,14 €

17/X/233939

-

-

89.292,09 €

44.646,05 €

44.646,04 €

17/X/233938

3

4

P0817500B

26.005,37 €

13.002,68 €

13.002,69 €

17/X/233937

-

-

533

P0817700H

27.899,25 €

13.949,62 €

13.949,63 €

17/X/233935

-

-

723

P0817800F

29.965,50 €

14.982,75 €

14.982,75 €

17/X/233934

-

-

37.648
6.116
75.167

P0817900D
P0818200H
P0818300F

533.547,53 €
166.761,15 €
931.606,54 €

266.773,76 €
83.380,57 €
465.803,27 €

266.773,77 €
83.380,58 €
465.803,27 €

17/X/233933
17/X/233931
17/X/233930

1703000540
1703000542
RC núm.
1701000172
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542
1703000542

5
7
9

6
8
10

51

Nom ens

Posició
2017

Posició
2018

-

-

-

-

11

12

-

-

-

-

17/X/233924

Operació
comptable
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542

13

14

266.972,00 €

17/X/233923

1703000542

15

16

12.706,27 €

12.706,27 €

17/X/233922

RC núm.
1701000172

-

-

439.489,07 €

219.744,53 €

219.744,54 €

17/X/233921

1703000542

17

18

P0819600H

189.853,16 €

94.926,58 €

94.926,58 €

17/X/233920

1703000542

19

20

5.862

P0819700F

163.742,01 €

81.871,01 €

81.871,00 €

17/X/233919

1703000542

21

22

850

P0819800D

31.044,20 €

15.522,10 €

15.522,10 €

17/X/233918

RC núm.
1701000172

-

-

82.402

P0819900B

968.436,18 €

484.218,09 €

484.218,09 €

17/X/233917

1703000542

23

24

527

P0820000H

27.950,68 €

13.975,34 €

13.975,34 €

17/X/233916

RC núm.
1701000172

-

-

3.329

P0820200D

86.201,75 €

43.100,87 €

43.100,88 €

17/X/233915

1703000542

25

26

17.540

P0820100F

372.247,83 €

186.123,91 €

186.123,92 €

17/X/233914

1703000542

27

28

4.024

P0820300B

88.103,93 €

44.051,97 €

44.051,96 €

17/X/233913

1703000542

29

30

88.921

P0820400J

892.496,09 €

446.248,04 €

446.248,05 €

17/X/233912

1703000542

31

32

973

P0820500G

31.243,21 €

15.621,61 €

15.621,60 €

17/X/233911

RC núm.
1701000172

-

-

2.599

P0820600E

78.345,43 €

39.172,71 €

39.172,72 €

17/X/233910

1703000542

33

34

Població

NIF

Ajuntament de Rubió

231

P0818400D

26.231,68 €

13.115,84 €

13.115,84 €

17/X/233929

Ajuntament de Rupit i Pruit

277

P0818500A

26.398,78 €

13.199,39 €

13.199,39 €

17/X/233928

208.246

P0818600I

1.666.283,84 €

833.141,92 €

833.141,92 €

17/X/233927

Ajuntament de Sagàs

152

P0818700G

25.759,93 €

12.879,96 €

12.879,97 €

17/X/233926

Ajuntament de Saldes

276

P0818900C

26.707,66 €

13.353,83 €

13.353,83 €

17/X/233925

6.592

P0819000A

167.837,99 €

83.918,99 €

83.919,00 €

36.496

P0819300E

533.944,00 €

266.972,00 €

92

P0819400C

25.412,54 €

27.434

P0819500J

10.663

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau
Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve
de Palautordera

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

52

Anualitat 2018

Codi XGL

Nom ens
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan
Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de
Centelles

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

86.336,40 €

17/X/233909

1703000542

35

36

82.637,46 €

82.637,46 €

17/X/233908

1703000542

37

38

544.280,45 €

272.140,22 €

272.140,23 €

17/X/233907

1703000542

39

40

P0821100E

28.606,02 €

14.303,01 €

14.303,01 €

17/X/233906

RC núm.
1701000172

-

-

8.650

P0820800A

181.610,04 €

90.805,02 €

90.805,02 €

17/X/233905

1703000542

41

42

8.387

P0821200C

179.138,10 €

89.569,05 €

89.569,05 €

17/X/233904

1703000542

43

44

3.462

P0821400I

84.408,75 €

42.204,38 €

42.204,37 €

17/X/233903

1703000542

45

46

1.292

P0819200G

71.975,48 €

35.987,74 €

35.987,74 €

17/X/233902

1703000542

47

48

27

P0821500F

25.121,07 €

12.560,54 €

12.560,53 €

17/X/233901

RC núm.
1701000172

-

-

10.759

P0822500E

195.884,98 €

97.942,49 €

97.942,49 €

17/X/233900

1703000542

49

50

33.502

P0821600D

466.306,98 €

233.153,49 €

233.153,49 €

17/X/233899

1703000542

51

52

251

P0831100C

26.321,36 €

13.160,68 €

13.160,68 €

17/X/233898

RC núm.
1701000172

-

-

3.113

P0821800J

80.376,07 €

40.188,04 €

40.188,03 €

17/X/233897

1703000542

53

54

16.927

P0821900H

348.425,49 €

174.212,74 €

174.212,75 €

17/X/233896

1703000542

55

56

2.562

P0822000F

78.649,56 €

39.324,78 €

39.324,78 €

17/X/233895

1703000542

57

58

2.375

P0822100D

78.241,90 €

39.120,95 €

39.120,95 €

17/X/233894

1703000542

59

60

108

P0822300J

25.680,14 €

12.840,07 €

12.840,07 €

17/X/233893

RC núm.
1701000172

-

-

1.122

P0822200B

70.468,94 €

35.234,47 €

35.234,47 €

17/X/233892

1703000542

61

62

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

7.644

P0820700C

172.672,79 €

86.336,39 €

5.968

P0820900I

165.274,92 €

44.086

P0821000G

612

53

Anualitat 2018

Nom ens
Ajuntament de Sant Martí de
Tous
Ajuntament de Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de
Mar
Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

34.721,04 €

17/X/233891

1703000542

63

64

41.331,75 €

41.331,76 €

17/X/233890

1703000542

65

66

27.251,16 €

13.625,58 €

13.625,58 €

17/X/233889

-

-

P0822900G

28.593,76 €

14.296,88 €

14.296,88 €

17/X/233888

-

-

29.842

P0823100C

470.028,61 €

235.014,30 €

235.014,31 €

17/X/233887

1703000542

67

68

2.369

P0823200A

77.431,59 €

38.715,80 €

38.715,79 €

17/X/233886

1703000542

69

70

2.427

P0823300I

77.926,69 €

38.963,35 €

38.963,34 €

17/X/233885

1703000542

71

72

4.257

P0823400G

91.381,43 €

45.690,72 €

45.690,71 €

17/X/233884

1703000542

73

74

158

P0818800E

25.786,83 €

12.893,42 €

12.893,41 €

17/X/233883

RC núm.
1701000172

-

-

4.951

P0823500D

93.161,62 €

46.580,81 €

46.580,81 €

17/X/233882

1703000542

75

76

2.121

P0823600B

78.238,87 €

39.119,44 €

39.119,43 €

17/X/233881

1703000542

77

78

2.125

P0823700J

75.123,19 €

37.561,60 €

37.561,59 €

17/X/233880

1703000542

79

80

19.664

P0823800H

368.845,92 €

184.422,96 €

184.422,96 €

17/X/233879

1703000542

81

82

637

P0823900F

28.678,96 €

14.339,48 €

14.339,48 €

17/X/233878

RC núm.
1701000172

-

-

12.654

P0824000D

202.815,57 €

101.407,78 €

101.407,79 €

17/X/233877

1703000542

83

84

80

P0824100B

25.397,90 €

12.698,95 €

12.698,95 €

17/X/233876

RC núm.
1701000172

-

-

3.141

P0809700H

83.008,52 €

41.504,26 €

41.504,26 €

17/X/233875

1703000542

85

86

9.235

P0826200H

192.850,70 €

96.425,35 €

96.425,35 €

17/X/233874

1703000542

87

88

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

1.190

P0822600C

69.442,08 €

34.721,04 €

3.099

P0822700A

82.663,51 €

371

P0822800I

618

54

Anualitat 2018

RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172

Nom ens
Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts
Ajuntament de Santa Cecília
de Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma
de Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia
de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del
Penedès
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria
de Besora
Ajuntament de Santa Maria
de Martorelles
Ajuntament de Santa Maria
de Merlès
Ajuntament de Santa Maria
de Miralles
Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera
Ajuntament de Santa Maria
d'Oló

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

80.492,85 €

17/X/233873

1703000542

89

90

37.272,37 €

37.272,37 €

17/X/233872

1703000542

91

92

464.610,10 €

232.305,05 €

232.305,05 €

17/X/233871

1703000542

93

94

P0824300H

26.055,61 €

13.027,81 €

13.027,80 €

17/X/233870

RC núm.
1701000172

-

-

8.073

P0824400F

175.144,86 €

87.572,43 €

87.572,43 €

17/X/233869

1703000542

95

96

117.153

P0824500C

1.259.870,95 €

629.935,48 €

629.935,47 €

17/X/233868

1703000542

97

98

2.246

P0824600A

76.410,00 €

38.205,00 €

38.205,00 €

17/X/233867

1703000542

99

100

1.266

P0824700I

70.487,93 €

35.243,97 €

35.243,96 €

17/X/233866

1703000542

101

102

7.049

P0824800G

170.553,12 €

85.276,56 €

85.276,56 €

17/X/233865

1703000542

103

104

374

P0824900E

27.303,78 €

13.651,89 €

13.651,89 €

17/X/233864

RC núm.
1701000172

-

-

9.611

P0825000C

205.700,24 €

102.850,12 €

102.850,12 €

17/X/233863

1703000542

105

106

7.360

P0825100A

176.569,77 €

88.284,88 €

88.284,89 €

17/X/233862

1703000542

107

108

148

P0825300G

25.859,50 €

12.929,75 €

12.929,75 €

17/X/233861

-

-

861

P0825600J

30.819,33 €

15.409,67 €

15.409,66 €

17/X/233860

-

-

178

P0825500B

26.111,53 €

13.055,77 €

13.055,76 €

17/X/233859

-

-

132

P0825700H

25.905,26 €

12.952,63 €

12.952,63 €

17/X/233858

-

-

9.194

P0825900D

188.279,79 €

94.139,89 €

94.139,90 €

17/X/233857

1703000542

109

110

1.054

P0825800F

68.283,85 €

34.141,93 €

34.141,92 €

17/X/233856

1703000542

111

112

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

6.182

P0826400D

160.985,71 €

80.492,86 €

1.996

P0826500A

74.544,74 €

27.961

P0826300F

183

55

Anualitat 2018

RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

214.535,11 €

17/X/233855

1703000542

113

114

42.441,11 €

42.441,12 €

17/X/233854

1703000542

115

116

171.333,35 €
182.695,99 €
84.023,64 €
422.979,40 €

85.666,68 €
91.348,00 €
42.011,82 €
211.489,70 €

85.666,67 €
91.347,99 €
42.011,82 €
211.489,70 €

17/X/233853
17/X/233852
17/X/233851
17/X/233850

117
119
121
123

118
120
122
124

P0827100I

25.607,20 €

12.803,60 €

12.803,60 €

17/X/233849

-

-

189

P0827200G

26.121,69 €

13.060,84 €

13.060,85 €

17/X/233848

-

-

2.997
5.873

P0827300E
P0827400C

80.756,83 €
164.222,21 €

40.378,41 €
82.111,10 €

40.378,42 €
82.111,11 €

17/X/233847
17/X/233846

125
127

126
128

Ajuntament de Tagamanent

316

P0827600H

27.239,55 €

13.619,78 €

13.619,77 €

17/X/233845

-

-

Ajuntament de Talamanca

186

P0827700F

26.069,07 €

13.034,53 €

13.034,54 €

17/X/233844

-

-

6.321

P0827800D

164.429,26 €

82.214,63 €

82.214,63 €

17/X/233843

129

130

Ajuntament de Tavèrnoles

318

P0827500J

26.621,80 €

13.310,90 €

13.310,90 €

17/X/233842

-

-

Ajuntament de Tavertet

112

P0828000J

25.776,41 €

12.888,21 €

12.888,20 €

17/X/233841

-

-

6.254
215.121
8.553
7.951
16.453
13.877
1.413

P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E

161.856,95 €
1.764.326,90 €
175.612,91 €
177.535,56 €
373.209,96 €
219.502,32 €
70.755,40 €

80.928,48 €
882.163,45 €
87.806,46 €
88.767,78 €
186.604,98 €
109.751,16 €
35.377,70 €

80.928,47 €
882.163,45 €
87.806,45 €
88.767,78 €
186.604,98 €
109.751,16 €
35.377,70 €

17/X/233840
17/X/233839
17/X/233838
17/X/233837
17/X/233836
17/X/233835
17/X/233833

1703000542
1703000542
1703000542
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542
1703000542
1703000542
1703000542
1703000542
1703000542

131
133
135
137
139
141
143

132
134
136
138
140
142
144

2.201

P0828800C

80.321,09 €

40.160,55 €

40.160,54 €

17/X/233832

1703000542

145

146

5.933

P0828900A

162.963,62 €

81.481,81 €

81.481,81 €

17/X/233831

1703000542

147

148

6.192

P0829100G

168.629,58 €

84.314,79 €

84.314,79 €

17/X/233829

1703000542

149

150

1.412

P0829200E

72.552,74 €

36.276,37 €

36.276,37 €

17/X/233828

1703000542

151

152

Nom ens

Població

NIF

25.556

P0826000B

429.070,22 €

214.535,11 €

3.323

P0826100J

84.882,23 €

7.520
8.700
3.446
28.478

P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A

Ajuntament de Sobremunt

83

Ajuntament de Sora

Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria

Ajuntament de Taradell

Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de
Foix
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017
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Nom ens
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vilalba
Sasserra
Ajuntament de Vilanova de
Sau
Ajuntament de Vilanova del
Camí
Ajuntament de Vilanova del
Vallès
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
Ajuntament de Vilassar de
Dalt
Ajuntament de Vilassar de
Mar
Ajuntament de Vilobí del
Penedès
Ajuntament de Viver i
Serrateix
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol

Posició
2017

Posició
2018

-

-

153
155
157

154
156
158

-

-

159

160

-

-

17/X/233820
17/X/233819

Operació
comptable
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542
1703000542
RC núm.
1701000172
1703000542
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542

161
163

162
164

267.646,44 €

17/X/233818

1703000542

165

166

14.719,05 €

14.719,04 €

17/X/233817

-

-

26.816,46 €

13.408,23 €

13.408,23 €

17/X/233816

-

-

P0830300J

227.373,45 €

113.686,73 €

113.686,72 €

17/X/233815

1703000542

167

168

5.217

P0831000E

157.755,31 €

78.877,65 €

78.877,66 €

17/X/233814

1703000542

169

170

65.972

P0830800I

852.928,38 €

426.464,19 €

426.464,19 €

17/X/233813

1703000542

171

172

8.953

P0821300A

182.224,50 €

91.112,25 €

91.112,25 €

17/X/233812

1703000542

173

174

20.678

P0821700B

378.210,75 €

189.105,37 €

189.105,38 €

17/X/233811

1703000542

175

176

1.103

P0830500E

68.660,27 €

34.330,13 €

34.330,14 €

17/X/233810

1703000542

177

178

162

P0830900G

25.961,46 €

12.980,72 €

12.980,74 €

17/X/233809

-

-

2.014

P0802500I

75.369,69 €

37.684,84 €

37.684,85 €

17/X/234093

179

180

263

P0802600G

26.414,34 €

13.207,17 €

13.207,17 €

17/X/234092

-

-

23.119
4.075

P0811700D
P0815700J

398.518,15 €
89.821,09 €

199.259,08 €
44.910,54 €

199.259,07 €
44.910,55 €

17/X/233995
17/X/233955

181
183

182
184

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

254

P0829300C

26.491,50 €

13.245,75 €

13.245,75 €

17/X/233827

2.772
14.676
2.525

P0829500H
P0829600F
P0829700D

80.687,99 €
224.299,41 €
77.347,71 €

40.343,99 €
112.149,70 €
38.673,85 €

40.344,00 €
112.149,71 €
38.673,86 €

17/X/233826
17/X/233825
17/X/233824

173

P0829800B

25.814,92 €

12.907,46 €

12.907,46 €

17/X/233823

43.287

P0829900J

560.556,94 €

280.278,47 €

280.278,47 €

17/X/233822

430

P0830000F

28.024,94 €

14.012,47 €

14.012,47 €

17/X/233821

65.779
7.354

P0830200B
P0830100D

836.747,39 €
175.289,42 €

418.373,69 €
87.644,71 €

418.373,70 €
87.644,71 €

39.365

P0830600C

535.292,88 €

267.646,44 €

684

P0830700A

29.438,09 €

309

P0830400H

12.409

57
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Codi XGL

RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172

RC núm.
1701000172
1703000542
RC núm.
1701000172
1703000542
1703000542

Nom ens
Ajuntament del Pla del
Penedès
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de
Pierola

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

35.469,42 €

17/X/233950

1703000542

185

186

44.201,92 €

44.201,93 €

17/X/233946

1703000542

187

188

697.457,42 €

348.728,71 €

348.728,71 €

17/X/233944

1703000542

189

190

P0816100B

83.415,13 €

41.707,57 €

41.707,56 €

17/X/234013

1703000542

191

192

535

P0816900E

28.260,75 €

14.130,37 €

14.130,38 €

17/X/233942

21.766

P0807500D

408.040,89 €

204.020,45 €

204.020,44 €

45.733

P0807600B

554.995,26 €

277.497,63 €

38.987
3.607
3.529

P0810100H
P0814200B
P0814400H

532.853,65 €
88.349,25 €
85.962,63 €

1.723

P0814500E

23.645

Població

NIF

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017

1.253

P0816300H

70.938,85 €

35.469,43 €

3.724

P0818100J

88.403,85 €

63.457

P0816800G

2.891

Anualitat 2018

-

-

17/X/234040

RC núm.
1701000172
1703000542

193

194

277.497,63 €

17/X/234039

1703000542

195

196

266.426,83 €
44.174,62 €
42.981,32 €

266.426,82 €
44.174,63 €
42.981,31 €

17/X/234012
17/X/233971
17/X/233970

1703000542
1703000542
1703000542

197
199
201

198
200
202

73.594,77 €

36.797,38 €

36.797,39 €

17/X/233969

1703000542

203

204

P0814600C

419.952,69 €

209.976,35 €

209.976,34 €

17/X/233968

1703000542

205

206

3.569
1.185

P0814700A
P0814800I

87.708,81 €
70.085,55 €

43.854,40 €
35.042,77 €

43.854,41 €
35.042,78 €

17/X/233967
17/X/233966

207
209

208
210

Ajuntament d'Olvan

855

P0814300J

30.988,28 €

15.494,14 €

15.494,14 €

17/X/233965

-

-

Ajuntament d'Orís

310

P0814900G

26.742,61 €

13.371,30 €

13.371,31 €

17/X/233964

-

-

Ajuntament d'Oristà

547

P0815000E

28.157,87 €

14.078,94 €

14.078,93 €

17/X/233963

-

-

Ajuntament d'Orpí

139

P0815100C

25.936,65 €

12.968,33 €

12.968,32 €

17/X/233962

-

-

Ajuntament d'Òrrius

702

P0815200A

29.283,79 €

14.641,89 €

14.641,90 €

17/X/233961

-

-

2.039

P0829000I

74.972,58 €

37.486,29 €

37.486,29 €

17/X/233830

1703000542
1703000542
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
RC núm.
1701000172
1703000542

211

212

2.743

P0800249E

74.799,93 €

37.399,96 €

37.399,97 €

17/X/233808

1703000542

213

214

Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost

Ajuntament d'Ullastrell
Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra

58

Nom ens
Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant
Martí de Torroella
Entitat Municipal
Descentralitzada de Sant
Miquel de Balenyà
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix
TOTAL

Codi XGL

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

13.033,61 €

17/X/233807

1703000542

219

220

34.063,78 €

34.063,78 €

17/X/233806

1703000542

215

216

161.550,02 €

80.775,01 €

80.775,01 €

17/X/233805

1703000542

217

218

60.000.000,00 €

30.000.000,00 €

30.000.000,00 €

Població

NIF

238

P0800043B

26.067,22 €

13.033,61 €

1.255

P0800314G

68.127,56 €

8.151

P0800003F

3.946.321

IMPORT TOTAL

Anualitat 2017
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Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR un import de cinquanta set milions quatre-cents
vint-i-vuit mil set-cents amb vint-i-set cèntims (57.428.700,27 €) del pressupost de
despeses corporatiu amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, tot
declarant la pluriennalitat de la despesa i condicionant la despesa consignada a
l’anualitat 2018 a l’existència de crèdit hàbil i suficient, d’acord amb la dotació dels
municipis majors de 1.000 habitants i entitats municipals descentralitzades,
corresponents als ajuts previstos de la línia 1 del present programa:
2017 G/30101/24100/46262: 28.549.077,76 €
2017 G/30101/24100/46862:
165.272,36 €
2018 G/30101/24100/462: 28.549.077,78 €
2018 G/30101/24100/468:
165.272,37 €
Cinquè.- RETENIR un import de dos milions cinc-cents setanta un mil dos-cents
noranta nou amb setanta tres cèntims (2.571.299,73 €), del pressupost de despeses
corporatiu amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, tot declarant la
pluriennalitat de la despesa i condicionant la despesa consignada a l’anualitat 2018 a
l’existència de crèdit hàbil i suficient, d’acord amb la dotació dels municipis menors de
1.000 habitants, corresponents als ajuts previstos en el present programa:
2017 G/30101/24100/46262: 1.285.649,88 €
2018 G/30101/24100/462: 1.285.649,85 €
Sisè.- APROVAR els models de formularis normalitzats corresponents als tràmits
següents, que figuren a l’Annex I del present Dictamen, i posar-los a disposició dels
ens locals destinataris a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del “Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 20162019”:
- P-004-16 Formulari d’acceptació.
- P-010-16 Formulari de justificació.
- P-011-16 Formulari de justificació per a municipis de fins a 1.000 habitants que
no puguin destinar els ajuts a actuacions de foment de l’ocupació local.
Setè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica
Corporativa, en el sí del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals”, que figuren a l’Annex II d’aquest dictamen.
Vuitè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” incorporats a la
Seu Electrònica Corporativa, en el sí del “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Novè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “Programa complementari
de foment de l’ocupació local 2017-2018”.
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Desè.- PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona, i notificar a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.
ANNEX I AL DICTAMEN DATA DE LA PROPOSTA DE 9 DE FEBRER DEL 2017,
REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018, DEL SEU RÈGIM DE CONCERTACIÓ I DE LA
CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2016-2019”.
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ANNEX II AL DICTAMEN DATA DE LA PROPOSTA DE 9 DE FEBRER DEL 2017,
REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018, DEL SEU RÈGIM DE CONCERTACIÓ I DE LA
CONCESSIÓ D’AJUTS, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2016-2019”.
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: A la reunió que vam tenir abans d’ahir, ja vam fer els
comentaris específics sobre aquest programa complementari de foment de l’ocupació
local i creiem que aquesta manera de funcionar, amb reunions específiques quan hi ha
partides significatives, és la manera de funcionar, més enllà de la informació que es
doni, també, a les comissions informatives.
Intervé a continuació la diputada del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: En
aquest cas, el Grup d’Entesa, el que volem manifestar és que estem contents, i
contentes d’haver fet aquesta reunió, en què el nostre Grup va proposar diferents
línies de propostes. Una era millorar els aspectes salarials i de condicions de treball
per a les persones participants en els plans, una altra va ser revisar i ampliar els
col·lectius destinataris i l’altra és proposar línies innovadores en plans d’ocupació, que
és una proposta que ha fet el Grup d’Entesa repetidament.
Clar, la nostra sorpresa és que nosaltres vam fer la reunió el dimarts, vam enviar la
proposta del Grup a la diputada Recasens ahir mateix i, clar, avui s’aprova tot el
paquet. Per tant, realment, certament, en tres dies ens costa d’entendre que s’hagi
pogut aprovar un document que hagi estat capaç de recollir les propostes de dimarts i
d’incorporar, fins i tot, les propostes rebudes ahir. Per tant, és un tema de terminis
bastant ajustat i sí que volem manifestar la nostra preocupació en aquest sentit i en la
dificultat d’haver pogut recopilar tota la informació dels Grups.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada delegada de
Promoció Econòmica i Ocupació, senyora Recasens (CiU), qui diu: A vegades, els
terminis de l’Administració no ens permeten treballar com voldríem. Els ajuntaments
necessiten que surtin les convocatòries; necessiten, com ens vam comprometre a fer,
les bestretes oportunes perquè de seguida es puguin convocar els plans i poder enviar
les bestretes oportunes. Acabo de veure ara, fa tot just deu minuts, que he rebut
aquest correu, certament, com comenten. Ja ho tenen els nostres equips, el nostre
gerent i la nostra coordinadora. He demanat a la Mercè, la tècnica directora dels plans
d’ocupació, que miri a veure què podem incorporar sense desvirtuar el Dictamen que
avui proposem tirar endavant. He pogut llegir-lo en diagonal. Sé que hi ha algunes
coses, com feminitzar el text, que crec que les podrem incorporar; en canvi, hi ha unes
altres, més de fons, que ara no puc entrar en un debat profund perquè m’ho he llegit
en diagonal i he vist que hi havia un tema, per exemple, de salaris. Bé, aquestes ja són
unes qüestions més de fons però que, en tot cas, sí que em comprometo a fer arribar
la resposta, a què ho treballem. Veurem, en el marc de les convocatòries que ara
anirem llançant, què podem incorporar i què no podem incorporar però, en tot cas, és
una dinàmica que entenc que comencem a treballar-la i que el que és important és que
els ajuntaments rebin de seguida els plans; però que, en tot cas, sigui un tema de
consens amb tots els Grups perquè és prou important.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el
règim regulador del Programa complementari de foment de l’ocupació i de
suport a la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”.- 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:
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“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 10 de març de
2016, va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a
la integració social, el seu règim de concertació i la concessió dels ajuts en el marc
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (AJG 80/16). La finalitat del programa
és fomentar l'ocupació de les persones aturades i, particularment, d'aquelles que
formen part de col·lectius en risc d'exclusió social.
2. En l’article 23 del règim del programa es regula el sistema d’avançaments, en el
sentit següent:
“Article 23. Avançaments.
1. Els ens locals destinataris podran sol·licitar, per a cada línia de suport, un
avançament per un import que es correspondrà amb l'import acceptat i
definitivament concedit de cada línia.
2. La sol·licitud de l'avançament es realitzarà en el mateix formulari
d'acceptació, com a màxim, fins el 29 d'abril del 2016, i s'observaran les
condicions següents:
b. L'avançament no comportarà cap cost pels ens locals destinataris.
c. L'avançament serà vigent fins el 30 d'abril de 2017.
d. Els ens destinataris hauran de retornar l'import avançat en el moment de
justificar l'ajut. Sens perjudici d'aquesta previsió, s'autoritza a la Diputació
de Barcelona per a compensar l'import que es justifica amb el
corresponent a l'avançament efectuat.
e. En cas de renúncia, manca d'execució, manca de justificació o justificació
insuficient, l'ens destinatari haurà de reintegrar la part proporcional de
l'import avançat.
f. La Diputació farà efectiu el pagament del 100 per cent de l'import
corresponent a l'avançament en el moment de la seva aprovació per
l'òrgan corresponent.
g. En cas d'avançament, la primera justificació de despesa que es presenti
serà, com a mínim, de l'import avançat en el marc de cada línia de
suport.”
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 30 de juny de
2016, va aprovar la concessió definitiva dels ajuts en el marc del programa, i també
va aprovar l’avançament del pagament dels ajuts, quan els beneficiaris així ho
havien sol·licitat junt amb l’acceptació (AJG 317/16).
4. El termini de justificació previst en el règim finalitza el 31 de març de 2017.
Mitjançant diversos decrets de la presidència de la Diputació s’han prorrogat els
terminis de justificació de diversos ajuts aprovats en el marc de l’esmentat
programa, fins al 15 de setembre de 2017 (D 9149/16, D 10901/16, D 11940/16 i D
D 32/17), i fins al 30 de setembre de 2017 (D 12748/16). La nova data de justificació
obligaria a ampliar tant la vigència de l’avançament com la data de retorn dels
imports avançats, la qual cosa comportaria un finançament de termini superior a un
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any que, per tant, no pot tenir la naturalesa de curt termini amb la que va ser
aprovat.
5. Mitjançant decret de la presidència de la Diputació de data 29 de desembre de 2016
(D 13882/16), es va aprovar aplicar comptablement els avançaments del Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social al capítol 4
del pressupost de despeses de 2016, i a reconèixer i ordenar el pagament de les
despeses corresponents, amb la finalitat de considerar-les despeses pagades amb
caràcter avançat a justificar, en comptes d’avançaments finançats amb càrrec al
capítol 8, sense que aquest canvi impacti en la gestió dels presents ajuts per part
dels ens locals.
6. Arran d’aquesta última resolució, cal modificar el règim del Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, en allò
relatiu als avançaments.
Fonaments de dret
L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
provada per Decret de la Presidència núm. 3048/16 de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), atribueix a la Junta de govern la
competència per aprovar la creació de programes complementaris.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el règim regulador del Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat per Junta de Govern de Diputació
de Barcelona en sessió de 10 de març de 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, com a conseqüència de la modificació operada pel decret de la
presidència de la Diputació de data 29 de desembre de 2016 (D 13882/16) que va
aprovar aplicar comptablement els avançaments del Programa complementari de
foment de l’ocupació i de suport a la integració social al capítol 4 del pressupost de
despeses de 2016, i a reconèixer i ordenar el pagament de les despeses
corresponents, amb la finalitat de considerar-les despeses pagades amb caràcter
avançat a justificar, en comptes d’avançaments finançats amb càrrec al capítol 8, en el
sentit següent:
On diu:
“Article 23. Avançaments
1. Els ens locals destinataris podran sol·licitar, per a cada línia de suport, un
avançament per un import que es correspondrà amb l’import acceptat i
definitivament concedit de cada línia.
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2. La sol·licitud de l’avançament es realitzarà en el mateix formulari d’acceptació,
com a màxim, fins el 29 d’abril del 2016, i s’observaran les condicions següents:
a. L’avançament no comportarà cap cost pels ens locals destinataris.
b. L’avançament serà vigent fins el 30 d’abril de 2017.
c. Els ens destinataris hauran de retornar l’import avançat en el moment de
justificar l’ajut. Sens perjudici d’aquesta previsió, s’autoritza a la Diputació de
Barcelona per a compensar l’import que es justifica amb el corresponent a
l’avançament efectuat.
d. En cas de renúncia, manca d’execució, manca de justificació o justificació
insuficient, l’ens destinatari haurà de reintegrar la part proporcional de l’import
avançat.
e. La Diputació farà efectiu el pagament del 100 per cent de l’import
corresponent a l’avançament en el moment de la seva aprovació per l’òrgan
corresponent.
f. En cas d’avançament, la primera justificació de despesa que es presenti serà,
com a mínim, de l’import avançat en el marc de cada línia de suport.”
Ha de dir:
“Article 23. Avançaments
1. Els ens locals destinataris podran sol·licitar, per a cada línia de suport, un
avançament per un import que es correspondrà amb l’import acceptat i
definitivament concedit de cada línia.
2. La sol·licitud de l’avançament es realitzarà en el mateix formulari d’acceptació,
com a màxim, fins el 29 d’abril del 2016, i s’observaran les condicions següents:
a. En cas de renúncia, manca d’execució, manca de justificació o justificació
insuficient, l’ens destinatari haurà de reintegrar la part proporcional de l’import
avançat.
b. La Diputació farà efectiu el pagament del 100 per cent de l’import
corresponent a l’avançament en el moment de la seva aprovació per l’òrgan
corresponent.
c. L’avançament tindrà caràcter de bestreta de l’ajut atorgat.
d. En cas d’avançament, la primera justificació de despesa que es presenti serà,
com a mínim, de l’import avançat en el marc de cada línia de suport.”
Segon.- ESTABLIR que, en virtut de la modificació aprovada en l’acord anterior:
a. Els ens destinataris NO hauran de retornar l’import avançat en el moment de
justificar l’ajut.
b. Els avançaments efectuats tindran caràcter de bestreta i, per tant, es consideren
despeses pagades amb caràcter avançat a justificar.
c. Els ens destinataris han de justificar les despeses no més tard del 31 de març
del 2017 o del 15 de setembre de 2017, segons s’hagi aprovat la pròrroga dels
terminis d’execució i justificació o no.
d. En cas de renúncia, manca d’execució, manca de justificació o justificació
insuficient, l’ens destinatari haurà de reintegrar la part proporcional de l’import
avançat.
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Tercer.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats següents:
Ens destinatari
AJ. ABRERA
AJ. AGUILAR DE SEGARRA
AJ. AIGUAFREDA
AJ. ALPENS
AJ. ARENYS DE MUNT
AJ. ARGENÇOLA
AJ. AVIÀ
AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS
AJ. BADALONA
AJ. BAGÀ
AJ. BALSARENY
AJ. BARBERA DEL VALLÈS
AJ. BEGUES
AJ. BELLPRAT
AJ. BERGA
AJ. BORREDÀ
AJ. BRUC, EL
AJ. BRULL, EL
AJ. CABANYES, LES
AJ. CABRERA D'ANOIA
AJ. CABRILS
AJ. CALAF
AJ. CALDERS
AJ. CALDES DE MONTBUI
AJ. CALELLA
AJ. CALLDETENES
AJ. CALLÚS
AJ. CANET DE MAR
AJ. CANOVELLES
AJ. CÀNOVES I SAMALÚS
AJ. CANYELLES
AJ. CAPELLADES
AJ. CAPOLAT
AJ. CARDEDEU
AJ. CARDONA
AJ. CASSERRES
AJ. CASTELL DE L'ARENY
AJ. CASTELLAR DEL RIU
AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS
AJ. CASTELLBELL I EL VILAR
AJ. CASTELLBISBAL
AJ. CASTELLDEFELS
AJ. CASTELLET I LA GORNAL
AJ. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
AJ. CASTELLNOU DE BAGES
AJ. CASTELLOLÍ
AJ. CASTELLTERÇOL
AJ. CASTELLVÍ DE LA MARCA
AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES
AJ. CENTELLES
AJ. CERCS
AJ. COLLBATÓ
AJ. COPONS

NIF Ens
P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800400D
P0800700G
P0800800E
P0801100I
P0801300E
P0801500J
P0801600H
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802400B
P0802500I
P0802600G
P0802700E
P0802800C
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804800A
P0805600D
P0804900I
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805500F
P0805700B
P0805900H
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0826800E
P0806800I
P0807000E
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Ajut Línia 1
16X225583
16X225582
16X225567
16X225579
16X225576
16X225575
16X225571
16X225568
16X225566
16X225564
16X225561
16X225272
16X225559
16X225558
16X225557
16X225553
16X225552
16X225551
16X225550
16X225549
16X225546
16X225545
16X225542
16X225539
16X225537
16X225535
16X225533
16X225532
16X225531
16X225530
16X225529
16X225527
16X225525
16X225523
16X225511
16X225521
16X225520
16X225516
16X225515
16X225512
16X225510
16X225508
16X225506
16X225505
16X225504
16X225503
16X225502
16X225500
16X225253
16X225498
16X225495

Ajut Línia 2
16X225584
16X225581
16X225565
16X225560
16X225556
16X225541
16X225540
16X225536
16X225528
16X225526
16X225522
16X225519
16X225517
16X225514
16X225501
16X225497
-
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Ens destinatari
AJ. CORBERA DE LLOBREGAT
AJ. CUBELLES
AJ. DOSRIUS
AJ. ESPARREGUERA
AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
AJ. ESPUNYOLA, L'
AJ. ESQUIROL, L'
AJ. ESTANY, L'
AJ. FIGARÓ-MONTMANY
AJ. FÍGOLS
AJ. FOGARS DE LA SELVA
AJ. FOLGUEROLES
AJ. FONOLLOSA
AJ. FONT-RUBÍ
AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES
AJ. GAIÀ
AJ. GALLIFA
AJ. GARRIGA, LA
AJ. GAVÀ
AJ. GELIDA
AJ. GIRONELLA
AJ. GISCLARENY
AJ. GRANADA, LA
AJ. GRANERA
AJ. GRANOLLERS
AJ. GUALBA
AJ. GURB
AJ. IGUALADA
AJ. JORBA
AJ. LLACUNA, LA
AJ. LLUÇÀ
AJ. MANLLEU
AJ. MANRESA
AJ. MARGANELL
AJ. MARTORELLES
AJ. MASNOU, EL
AJ. MASQUEFA
AJ. MATARÓ
AJ. MEDIONA
AJ. MOIÀ
AJ. MOLINS DE REI
AJ. MOLLET DEL VALLÈS
AJ. MONISTROL DE CALDERS
AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT
AJ. MONTCLAR
AJ. MONTESQUIU
AJ. MONTMAJOR
AJ. MONTMANEU
AJ. MUNTANYOLA
AJ. MURA
AJ. NAVARCLES
AJ. NAVÀS
AJ. OLÈRDOLA
AJ. OLESA DE BONESVALLS
AJ. OLESA DE MONTSERRAT
AJ. OLIVELLA

NIF Ens
P0807100C
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0807700J
P0825400E
P0807800H
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808500C
P0808900E
P0808600A
P0808700I
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809300G
P0809400E
P0809500B
P0809600J
P0809900D
P0810100H
P0810200F
P0810300D
P0810800C
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811400A
P0811700D
P0811800B
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812900I
P0813000G
P0813100E
P0813200C
P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
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Ajut Línia 1
16X225494
16X225492
16X225489
16X225488
16X225270
16X225486
16X225416
16X225485
16X225482
16X225481
16X225480
16X225479
16X225478
16X225473
16X226289
16X225476
16X225474
16X225472
16X225471
16X225469
16X225468
16X225467
16X226302
16X225466
16X225460
16X225459
16X225458
16X225450
16X225446
16X225444
16X225285
16X225442
16X225438
16X225437
16X225432
16X225431
16X225411
16X225430
16X225423
16X225424
16X225420
16X225419
16X225418
16X225417
16X225421
16X225409
16X225408
16X225407
16X225403
16X225402
16X225401
16X225400

Ajut Línia 2
16X225491
16X225490
16X225487
16X225477
16X225475
16X225470
16X225463
16X225457
16X225445
16X225441
16X225436
16X225433
16X225410
16X225429
16X225428
16X225422
-
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Ens destinatari
AJ. OLOST
AJ. ORÍS
AJ. ÒRRIUS
AJ. PACS DEL PENEDÈS
AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
AJ. PALLEJÀ
AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA
AJ. PAPIOL, EL
AJ. PARETS DEL VALLÈS
AJ. PIERA
AJ. PINEDA DE MAR
AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL
AJ. POBLA DE LILLET, LA
AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
AJ. PONTONS
AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL
AJ. PRATS DE REI, ELS
AJ. PREMIÀ DE MAR
AJ. PUJALT
AJ. QUAR, LA
AJ. RAJADELL
AJ. RIPOLLET
AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA
AJ. RODA DE TER
AJ. RUBÍ
AJ. RUBIÓ
AJ. RUPIT I PRUIT
AJ. SABADELL
AJ. SAGÀS
AJ. SALDES
AJ. SANT ADRIÀ DE BESÓS
AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA
AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES
AJ. SANT BARTOMEU DEL GRAU
AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS
AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
AJ. SANT CELONI
AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES
AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA
AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES
AJ. SANT FELIU DE CODINES
AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT
AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES
AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA
AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA
AJ. SANT JOAN DESPÍ
AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA
AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS
AJ. SANT LLORENÇ SAVALL
AJ. SANT MARTÍ D'ALBARS
AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES
AJ. SANT MARTÍ DE TOUS
AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES

NIF Ens
P0814800I
P0814900G
P0815200A
P0815300I
P0815500D
P0815600B
P5831301F
P0815700J
P0815800H
P0816000D
P0816200J
P0816300H
P0816500C
P0818100J
P0816700I
P0816800G
P0816900E
P0817100A
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819300E
P0819500J
P0819600H
P0819800D
P0820000H
P0820200D
P0820100F
P0820300B
P0820500G
P0820600E
P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0820800A
P0821200C
P0821400I
P0819200G
P0822500E
P0821600D
P0821800J
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822800I
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Ajut Línia 1
16X225399
16X225398
16X225395
16X225394
16X225391
16X225390
16X225199
16X225389
16X225388
16X225386
16X225383
16X225382
16X225380
16X225363
16X225378
16X225377
16X226303
16X225374
16X225371
16X225369
16X225367
16X225365
16X225362
16X225360
16X225358
16X225204
16X225357
16X225353
16X225347
16X226305
16X225345
16X225343
16X225341
16X225339
16X225340
16X225338
16X225333
16X225331
16X225328
16X225326
16X225329
16X225324
16X225348
16X225318
16X225319
16X225315
16X225313
16X225312
16X225309
16X225310
16X225308
16X225305

Ajut Línia 2
16X225392
16X225385
16X225376
16X225370
16X225366
16X225364
16X225361
16X225359
16X225356
16X225355
16X225337
16X225334
16X225332
16X225327
16X225330
16X225321
16X225349
16X225311
-
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Ens destinatari
AJ. SANT MATEU DE BAGES
AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR
AJ. SANT PERE SALLAVINERA
AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA
AJ. SANT QUIRZE DE BESORA
AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS
AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA
AJ. SANT SADURNÍ D'OSORMORT
AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET
AJ. SENTMENAT
AJ. SEVA
AJ. SITGES
AJ. SORA
AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ
AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET
AJ. STA. EULÀLIA DE RIUPRIMER
AJ. STA. EULÀLIA DE RONÇANA
AJ. STA. FE DEL PENEDÈS
AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI
AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS
AJ. STA. MARIA DE BESORA
AJ. STA. MARIA DE MERLÈS
AJ. STA. MARIA DE MIRALLES
AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA
AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA
AJ. STA. SUSANNA
AJ. SUBIRATS
AJ. SÚRIA
AJ. TAGAMANENT
AJ. TALAMANCA
AJ. TARADELL
AJ. TAVÈRNOLES
AJ. TAVERTET
AJ. TEIÀ
AJ. TERRASSA
AJ. TIANA
AJ. TONA
AJ. TORDERA
AJ. TORELLÓ
AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA
AJ. TORRELAVIT
AJ. TORRELLES DE FOIX
AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT
AJ. ULLASTRELL
AJ. VALLIRANA
AJ. VECIANA
AJ. VIC
AJ. VILADECANS
AJ. VILADECAVALLS
AJ. VILALBA SASSERRA
AJ. VILANOVA DEL CAMÍ
AJ. VILANOVA DEL VALLÈS
AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ
AJ. VILASSAR DE DALT
AJ. VILASSAR DE MAR
AJ. VILOBÍ DEL PENEDÈS

NIF Ens
P0822900G
P0823400G
P0818800E
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0824000D
P0824100B
P0826200H
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827200G
P0824400F
P0824500C
P0824700I
P0824800G
P0824900E
P0825000C
P0825100A
P0825300G
P0825500B
P0825700H
P0825900D
P0826000B
P0826100J
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829000I
P0829600F
P0829800B
P0829900J
P0830200B
P0830100D
P0830700A
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E
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Ajut Línia 1
16X225304
16X225297
16X225354
16X225294
16X225292
16X225291
16X225287
16X225259
16X225254
16X225252
16X225251
16X225249
16X225282
16X225281
16X225279
16X225277
16X225276
16X225274
16X225273
16X225271
16X225267
16X225265
16X225263
16X225261
16X225248
16X225247
16X225245
16X225244
16X225243
16X225246
16X225239
16X225238
16X225241
16X225237
16X225236
16X225235
16X225234
16X225231
16X225230
16X225229
16X225227
16X225226
16X225220
16X225218
16X225217
16X225214
16X225215
16X225207
16X225212
16X225203
16X225206
16X225322
16X225317
16X225210

Ajut Línia 2
16X225303
16X225293
16X225290
16X225288
16X225286
16X225260
16X225283
16X225278
16X225275
16X225269
16X225264
16X225262
16X225242
16X225240
16X225233
16X225232
16X225228
16X225213
16X225202
16X225323
16X225316
16X225209
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Ens destinatari
AJ. VIVER I SERRATEIX
EMD. BELLATERRA
EMD. SANT MIQUEL DE BALENYÀ
EMD. VALLDOREIX

NIF Ens
P0830900G
P0800249E
P0800314G
P0800003F

Ajut Línia 1
16X225196
16X225195
16X225197

Ajut Línia 2
16X225205
-

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci d'aprovació del present
dictamen.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar de la
modificació de l’addenda signada el 5 de març de 2013, entre la Diputació de
Barcelona i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell, respecte del conveni de 23 de setembre de 1994, relatiu a la cessió
d’ús de l’edifici Museu de l’Enrajolada.- 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:
“La Diputació de Barcelona és propietària de l’Edifici Museu de l’Enrajolada, situat al
carrer Francesc Santacana, número 13-15 del municipi de Martorell, que consta d’un
edifici principal amb jardí i un edifici annex, que figura inscrit a l’Inventari de Béns amb
els codis d’actiu F000088 a nivell de terreny i F001042 a nivell d’edifici, amb la
naturalesa jurídica de bé de domini públic.
En data 23 de setembre de 1994 es va signar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Patronat Municipal de Cultura de Martorell (actualment Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell) pel qual es va aprovar la
cessió d’ús de l’edifici Museu de l’Enrajolada a favor d’aquest Patronat, per un període
de 30 anys. En el referit conveni, l’edifici principal amb el jardí es dedica a seu del
Museu de l’Enrajolada i l’edifici annex a activitats culturals pròpies.
Amb posterioritat, per escrit de 21 de març de 2012, el Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell comunica a la Diputació de Barcelona la
dissolució de diversos patronats, entre els quals es trobava el Patronat Municipal de
Cultura de Martorell, subrogant-se en tots els drets i obligacions de l’esmentat Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.
En el referit escrit també es sol·licita que es modifiqui el pacte tercer del conveni de
cessió de l’ús de l’edifici Museu l’Enrajolada, per tal de que l’edifici annex del museu es
pugui destinar a la prestació dels serveis d’atenció a les persones gestionat pel
Patronat Municipal d’Atenció a les Persones de Martorell.
A tal efecte en data 25 d’octubre de 2012, s’aprova addenda al conveni de 23 de
setembre de 1994 modificant el seu pacte tercer autoritzant la subrogació del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell en els drets i obligacions
del Patronat Municipal de Cultura de Martorell i destinant l’edifici annex per un període
de 4 anys a la prestació del serveis d’atenció a les persones gestionat pel referit
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patronat com són cultura, esports,serveis socials, mitjans de comunicació, joventut,
immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana, així com a qualsevol altre que
pugui gestionar en el futur.
En data 9 de setembre de 2016 mitjançant escrit del Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell es sol.licita pròrroga de l’addenda signada el 5
de març de 2013 per continuar destinant l’edifici annex de l’Enrajolada a qualsevol
servei d’atenció a les persones com a consequència de que l’addenda signada el 5 de
març de 2013 finalitzarà el proper 5 de març de 2017.
Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix
a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de
suport i col·laboració amb diverses entitats per a la consecució de finalitats d’interès
comú, a fi de contribuir a les activitats adreçades al conjunt dels ciutadans.
La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta,
per la qual cosa es creu oportú atendre la petició del Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell.
Vistos la memòria del Director de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic
de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 6 de febrer de 2017,
respectivament.
Segons el que estableix l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per a disposar dels seus béns.
Vist que segons l’article 55 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves
activitats, en relació amb l’article 10 i 57 de la mateixa norma i en relació, així mateix,
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Vist el que disposa l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques, a on s’estableix el procediment d’adjudicació directa pel
que respecta a les autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del
Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de
domini públic.
Vist l’apartat 3.2.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
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) correspon per delegació de la Presidència
94

Àrea de Presidència
Secretaria General

de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern la competència objecte d’aquest
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de l’addenda signada el 5 de març de 2013
respecte del conveni de data 23 de setembre de 1994, entre la Diputació de Barcelona
i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell de cessió de
l’ús de l’Edifici Museu de l’Enrajolada de Martorell, d’acord amb el text que es transcriu
a continuació:
ADDENDA
MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA SIGNADA EL 5 DE MARÇ DE 2013 ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A
LES PERSONES DE MARTORELL RESPECTE DEL CONVENI DE 23 DE SETEMBRE DE
1994 RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS DE L’EDIFICI MUSEU DE L’ENRAJOLADA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada
PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL,
representada
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. En data 23 de setembre de 1994 es va signar un conveni entre la Diputació de Barcelona i
el Patronat Municipal de Cultura de Martorell (actualment Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell) pel qual es va aprovar la cessió d’ús de l’edifici
Museu de l’Enrajolada a favor d’aquest Patronat, per un període de 30 anys. En el referit
conveni l’edifici principal amb el jardí és dedica a seu del Museu de l’Enrajolada i l’edifici
annex a activitats culturals pròpies.
II. En data 25 d’octubre de 2012, s’aprova addenda al conveni de 23 de setembre de 1994
modificant el seu pacte tercer autoritzant la subrogació del Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell en els drets i obligacions del Patronat Municipal de
Cultura de Martorell i destinant l’edifici annex per un període de 4 anys a la prestació dels
serveis d’atenció a les persones gestionat pel referit patronat.
III. L’addenda al conveni de 23 de setembre de 1994, modificant el seu pacte tercer va ser
signada el 5 de març de 2013 i finalitza el proper 5 de març de 2017.
Per tot això, ambdues part, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següent
PACTE
Primer.- Modificar el pacte segon de l’addenda signada el 5 de març de 2013, entre la
Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
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Martorell respecte del conveni de 23 de setembre de 1994 de cessió d’ús de l’edifici Museu
de l’Enrajolada la redacció del qual és la següent:
“Segon.- Determinar que aquesta nova redacció del pacte tercer del conveni de 23 de
setembre de 1994 restarà vigent per un període de 4 anys a comptar des de la data d’última
signatura de l’addenda, transcorregut el qual el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones de Martorell es mantindrà com a subjecte del conveni, desenvolupant les
activitats culturals a què fa referència l’anterior conveni.”
Pel següent redactat:
“Segon.- Determinar que aquesta nova redacció del pacte tercer del conveni de 23 de
setembre de 1994 restarà vigent per un període d’un any més a comptar des del 5 de març
de 2017, transcorregut el qual el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell es mantindrà com a subjecte del conveni, desenvolupant les activitats culturals a
què fa referència l’anterior conveni.”

Segon.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
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a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25).
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, consistent en un suport econòmic adreçat a les
actuacions desenvolupades per les Oficines Tècniques Laborals (OTL), que
contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la
qual cosa assegura la prestació contínua del servei a la població aturada amb
trastorns mentals de salut i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs
de treball vacants. Els seus destinataris són els ajuntaments de la província de
Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis
locals. L’ens local destinatari ha d’haver sol·licitat a la Diputació de Barcelona
l’adhesió al Protocol general de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (BOPB de
14 de juliol de 2016).
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació s’estableixen a l’acord
primer d’aquest dictamen.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els següents criteris de
distribució:
Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la demarcació de Barcelona,
consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis locals. L’ens
local destinatari ha d’haver sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’adhesió al Protocol
general de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (BOPB de 14 de juliol de 2016).

97

Àrea de Presidència
Secretaria General

El càlcul d’aquest fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les
variables següents:
- Volum d’activitat (60%): minuts d’actuacions amb persones ateses en una OTL
durant l’any 2015 (font: Info_OTL).
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de
trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència d’aquell
dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Info_OTL i Idescat).
- Dinamisme de l’OTL (10%): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL
durant l’any 2015 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el
mateix període (font: Info_OTL).
- Nivells d’inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat
feina durant l’any 2015 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu
en el mateix període (font: Info_OTL).
- Inserció a l’empresa ordinària (10%): nombre de persones ateses en una OTL que
han trobat feina en una empresa ordinària durant l’any 2015 dividit pel nombre de
persones ateses en aquell dispositiu que han trobat feina en el mateix període (font:
Info_OTL).
Així, d’acord amb aquests criteris de distribució, es concedeix aquest fons de
prestació, amb la distribució i quanties següents:
Import a
justificar Codi XGL
(EUR)

Operació
comptable

P0801500J 30.401,30

40.535,07

17/Y/233160

1703000368/1

Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès

P0826600I

25.189,43

33.585,91

17/Y/233159

1703000368/2

Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

P0807200A 18.611,29

24.815,05

17/Y/233158

1703000368/3

Ajuntament de Granollers

P0809500B 26.692,19

35.589,59

17/Y/233157

1703000368/4

Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat

P0810000J 38.969,00

51.958,67

17/Y/233156

1703000368/5

Ajuntament de Manresa

P0811200E 45.112,80

60.150,40

17/Y/233155

1703000368/6

Ajuntament de Mollet del
Vallès

P0812300B 20.404,76

27.206,35

17/Y/233154

1703000368/7

Ajuntament de Rubí

P0818300F 33.528,84

44.705,12

17/Y/233153

1703000368/8

Ajuntament de Sabadell

P0818600I

50.695,31

67.593,75

17/Y/233152

1703000368/9

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

P0819900B 61.197,13

81.596,17

17/Y/233151

1703000368/10

Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

P0824500C 49.876,21

66.501,61

17/Y/233150

1703000368/11

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

45.580,88

60.774,51

17/Y/233149

1703000368/12

Consell Comarcal de l'Alt
Penedès

P5800013D 34.429,56

45.906,08

17/Y/233148

1703000368/13

Ens destinatari

CIF

Ajuntament de Badalona

Import
concedit
(EUR)
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Import a
justificar Codi XGL
(EUR)

Operació
comptable

P5800008D 45.367,43

60.489,91

17/Y/233147

1703000368/14

Consell Comarcal d'Osona

P5800015I

40.941,74

54.588,99

17/Y/233146

1703000368/15

Agència de
Desenvolupament del
Berguedà

P5826801B 33.002,13

44.002,84

17/Y/233145

1703000368/16

Ens destinatari

CIF

Consell Comarcal del
Maresme

Import
concedit
(EUR)

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de sis-cents mil euros
(600.000,00 €) del pressupost de l’any 2017, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/30101/24100/46280
G/30101/24100/46580
G/30101/24100/46780
Total

Import
446.259,14 €
120.738,73 €
33.002,13 €
600.000,00 €

Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o esmenat els defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
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2. Execució i justificació
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-031) i un exemplar dels materials
editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat de realització de
l’actuació subvencionada.
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen
les funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses destinades a la
creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.
Es poden justificar com a despeses directes:
 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups A1
o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €.
 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o
leasing d’equips o espais, etc.
2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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
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facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució establert, a excepció de les declarades pluriennals.
2.13. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
2.14. 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.
2.15. Es poden justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15% del
cost total elegible:
 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc.).
 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció.
2.16. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit
sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació de
despeses per la totalitat de l’ajut.
2.17. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació de Barcelona.
2.18. 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.
2.19. 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.
2.20. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
2.21. 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.
2.22. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.23. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables
i les categories de la plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per
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a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, entre
d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.
2.24. 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.
3. Obligació de cofinançament
 D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és del
25% del cost de l’actuació. Resten exempts de l’obligació de cofinançar els
municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències
d’import inferior a 2.000 euros.
 Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el
75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic es
realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment justificat i
a aquesta obligació de cofinançament.
4. Pagament
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
a. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir el
funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals, i atès el context de crisi
actual i les dificultats de les tresoreries municipals, la Diputació de Barcelona
realitzarà un pagament avançat equivalent al 50% de l’import concedit, un cop
l’ens destinatari presenti l’acceptació.
b. La diferència entre l’import del pagament avançat i l’import total de l’ajut es
pagarà contra una justificació final de l’ajut.
c. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import del pagament
avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament avançat.
5. Renúncia
5.1. 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.
5.2. Durant l’any 2017, es poden aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
6. Audiència i tancament
7.
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7.1. 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.
7.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
7.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
7.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
ANNEX 1 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 8 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ
“INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”, EN EL
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019”, I PEL QUAL S’APROVA EL FORMULARI C3-003-17, SEGONS
L’ESTABLERT A L’ACORD QUART DEL MATEIX.
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ANNEX 2 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 8 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ
“INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”, EN EL
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019”, I PEL QUAL S’APROVA LA INCORPORACIÓ DEL TRÀMIT
D’ACCEPTACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA, EN L'ESPAI DE LA XARXA DE GOVERNS
LOCALS, AIXÍ COM LA FITXA DE L’ESMENAT TRÀMIT SEGONS L’ESTABLERT A
L’ACORD CINQUÈ DEL MATEIX.
C3 Acceptació de recursos
Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Tipus de recurs

Documentació a adjuntar

Provisió de béns, equips i subministraments inventariables

C3-001-17

Recursos tècnics i materials no inventariables

C3-002-17

Fons de prestació

C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
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altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix”

12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma
telemàtica XALOC”, en el marc del catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25).
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4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Els serveis locals d’ocupació
amb plataforma telemàtica Xaloc”, amb la finalitat de donar suport a les estructures
bàsiques per al funcionament dels serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu
de dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local i, a més, contribueix a
proporcionar estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa
assegura la prestació contínua del servei a les persones demandants d’ocupació i a
les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants. Els seus
destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Barcelona, consells
comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis locals. A més, cal
haver subscrit conveni de col·laboració entre l’ens local i la Diputació de Barcelona
per a la posada a disposició de la plataforma telemàtica Xaloc o la metodologia
aplicatiu Xaloc, podent també l’ens local interessat haver sol·licitat a la Diputació de
Barcelona l’adhesió al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xaloc) (BOPB 30 de desembre de 2015). També cal tenir una activitat registrada
en els darrers 12 mesos de, com a mínim, 1.000 actuacions totals.
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació s’estableixen a l’acord
primer d’aquest dictamen.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació
amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els següents criteris de
distribució:
Són destinataris del fons de prestació els ajuntaments de la província de Barcelona,
consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis locals. A més,
cal haver subscrit conveni de col·laboració entre l’ens local i la Diputació de Barcelona
per a la posada a disposició de la plataforma telemàtica Xaloc o la metodologia
aplicatiu Xaloc, podent també l’ens local interessat haver sol·licitat a la Diputació de
Barcelona l’adhesió al Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xaloc) (BOPB 30 de desembre de 2015). També cal tenir una activitat registrada en
els darrers 12 mesos de, com a mínim, 1.000 actuacions totals.
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Els fons de prestació es calculen en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius
que recullen les característiques socioeconòmiques, poblacionals i territorials d’ens
adherits al Protocol general del Pla.
El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera següent:
- L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades de cada
servei local d’ocupació (SLO) per l’import per actuació, segons el tram poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals
realitzades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016 (font: aplicació
Xaloc), que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis
Locals d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents
d’actuacions: amb empreses, amb demandants i d’intermediació.
- L’import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost
aprovat per aquest recurs per a cada tram.
- El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons el padró vigent en el
moment d’aprovació del Catàleg (font: Idescat):
• Entitats locals de més de 50.000 habitants.
• Entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els 50.000
habitants.
• Entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els 20.000
habitants.
• Entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 10.000
habitants.
• Entitats locals de menys de 5.000 habitants.
S’estableixen els imports màxim i mínim següents:
- Import màxim de 100.000 € per entitat.
- Import mínim de 5.000 € per entitat. No es concedirà l’ajut a aquelles entitats amb
un import resultant inferior a 5.000 €.
Així, d’acord amb aquests criteris de distribució, es concedeix aquest fons de
prestació, amb la distribució i quanties següents:

P0800100J
P0800300F

Import
concedit
(EUR)
24.784,64
15.301,65

Import a
justificar
(EUR)
33.046,19
20.402,20

P0800600I

7.671,20

P0800700G

Codi XGL

Operació
comptable

17/Y/233620
17/Y/233619

1703000376/1
1703000376/2

10.228,27

17/Y/233618

1703000376/3

19.071,99

25.429,32

17/Y/233617

1703000376/4

P0800900C

23.079,04

30.772,05

17/Y/233616

1703000376/5

P0831200A

15.818,88

21.091,84

17/Y/233615

1703000376/6

P0802200F

17.855,68

23.807,57

17/Y/233614

1703000376/7

Ens destinatari

CIF

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Arenys de
Mar
Ajuntament d'Arenys de
Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Badia
del Vallès
Ajuntament de Berga
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P0803100G

Import
concedit
(EUR)
29.892,75

Import a
justificar
(EUR)
39.857,00

P0803300C

29.289,92

P0803500H

Codi XGL

Operació
comptable

17/Y/233613

1703000376/8

39.053,23

17/Y/233612

1703000376/9

14.150,88

18.867,84

17/Y/233611

1703000376/10

P0803900J

13.371,04

17.828,05

17/Y/233610

1703000376/11

P0804000H

11.719,68

15.626,24

17/Y/233609

1703000376/12

P0804200D

20.048,50

26.731,33

17/Y/233608

1703000376/13

P0804500G

25.457,12

33.942,83

17/Y/233607

1703000376/14

P0805000G

26.129,88

34.839,84

17/Y/233606

1703000376/15

P0805300A

37.724,80

50.299,73

17/Y/233605

1703000376/16

P0806600C

22.240,47

29.653,96

17/Y/233604

1703000376/17

P0807100C

11.561,44

15.415,25

17/Y/233603

1703000376/18

P0807300I
P0808800G
P0809000C

13.516,80
22.484,04
16.302,30

18.022,40
29.978,72
21.736,40

17/Y/233602
17/Y/233601
17/Y/233600

1703000376/19
1703000376/20
1703000376/21

P0809500B

29.198,30

38.931,07

17/Y/233599

1703000376/22

P0808700I

28.618,08

38.157,44

17/Y/233598

1703000376/23

P0810400B

34.092,64

45.456,85

17/Y/233597

1703000376/24

P0818000B

8.923,84

11.898,45

17/Y/233571

1703000376/25

P0808500C

28.886,88

38.515,84

17/Y/233596

1703000376/26

P0810500I

25.488,96

33.985,28

17/Y/233595

1703000376/27

P0810900A

14.963,52

19.951,36

17/Y/233594

1703000376/28

P0811100G
P0811200E
P0811300C

33.279,96
36.592,60
28.789,68

44.373,28
48.790,13
38.386,24

17/Y/233593
17/Y/233592
17/Y/233591

1703000376/29
1703000376/30
1703000376/31

P0811400A

22.220,75

29.627,67

17/Y/233590

1703000376/32

P0811800B

19.783,26

26.377,68

17/Y/233589

1703000376/33

P0812000H

99.995,10

133.326,80

17/Y/233588

1703000376/34

P0812400J

28.620,48

38.160,64

17/Y/233587

1703000376/35

P0812500G

17.073,76

22.765,01

17/Y/233586

1703000376/36

P0813400I

29.722,35

39.629,80

17/Y/233585

1703000376/37

P0813500F

48.680,00

64.906,67

17/Y/233584

1703000376/38

P0813900H

18.363,45

24.484,60

17/Y/233583

1703000376/39

P0814000F
P0815400G

12.813,57
31.556,28

17.084,76
42.075,04

17/Y/233582
17/Y/233581

1703000376/40
1703000376/41

Ens destinatari

CIF

Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de
Mar
Ajuntament de
Canovelles
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Cardedeu
Ajuntament de Castellar
del Vallès
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de Corbera
de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de
Granollers
Ajuntament de La
Garriga
Ajuntament de La
Llagosta
Ajuntament de La Roca
del Vallès
Ajuntament
de
Les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de Llinars
del Vallès
Ajuntament de Malgrat
de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de
Martorelles
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de
Montornès del Vallès
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Palafolls
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Ens destinatari
Ajuntament de PalauSolità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda
de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Premià
de Dalt
Ajuntament de Premià
de Mar
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Esteve de Sesrovires
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant
Sadurní Anoia
Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló

CIF

Import
concedit
(EUR)

Import a
justificar
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

P0815500D

22.142,72

29.523,63

17/Y/233580

1703000376/42

P0815600B

25.560,48

34.080,64

17/Y/233579

1703000376/43

P0815800H

32.254,88

43.006,51

17/Y/233578

1703000376/44

P0816000D

20.096,00

26.794,67

17/Y/233577

1703000376/45

P0816200J

16.278,84

21.705,12

17/Y/233576

1703000376/46

P0816600A

26.642,49

35.523,32

17/Y/233575

1703000376/47

P0823000E

17.722,56

23.630,08

17/Y/233574

1703000376/48

P0817100A

8.630,76

11.507,68

17/Y/233573

1703000376/49

P0817900D

16.186,68

21.582,24

17/Y/233572

1703000376/50

P0819300E

15.606,36

20.808,48

17/Y/233570

1703000376/51

P0819500J

19.127,76

25.503,68

17/Y/233569

1703000376/52

P0819900B

29.213,60

38.951,47

17/Y/233568

1703000376/53

P0820100F

17.915,84

23.887,79

17/Y/233567

1703000376/54

P0820700C

10.897,53

14.530,04

17/Y/233566

1703000376/55

P0821200C

12.824,28

17.099,04

17/Y/233565

1703000376/56

P0822500E

23.929,44

31.905,92

17/Y/233564

1703000376/57

P0821600D

32.268,84

43.025,12

17/Y/233563

1703000376/58

P0821900H

17.014,08

22.685,44

17/Y/233562

1703000376/59

P0823100C

31.666,20

42.221,60

17/Y/233561

1703000376/60

P0823800H

20.870,88

27.827,84

17/Y/233560

1703000376/61

P0824000D

11.327,84

15.103,79

17/Y/233559

1703000376/62

P0826200H

22.948,17

30.597,56

17/Y/233558

1703000376/63

P0826300F

6.255,48

8.340,64

17/Y/233557

1703000376/64

P0825000C

15.750,21

21.000,28

17/Y/233556

1703000376/65

P0825100A

32.669,07

43.558,76

17/Y/233555

1703000376/66

P0825900D

19.682,88

26.243,84

17/Y/233554

1703000376/67

P0826000B

38.401,68

51.202,24

17/Y/233553

1703000376/68

P0826700G

43.058,40

57.411,20

17/Y/233552

1703000376/69

P0827000A
P0827400C
P0828400B
P0828500I

24.993,84
15.305,22
28.948,64
29.251,84

33.325,12
20.406,96
38.598,19
39.002,45

17/Y/233551
17/Y/233550
17/Y/233549
17/Y/233548

1703000376/70
1703000376/71
1703000376/72
1703000376/73
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Ens destinatari

CIF

Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de
Viladecans
Ajuntament de
Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova
del Camí
Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar
de Mar
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament
d'Esparreguera
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Mancomunitat de la Vall
del Tenes
Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària La Plana
Consell Comarcal de
l'Alt Penedès
Agència de
Desenvolupament del
Berguedà
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci per a la
promoció de municipis
del Moianès
Consorci per a la
Promoció dels Municipis
del Lluçanès

Import
concedit
(EUR)

Import a
justificar
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

P0829100G

15.707,58

20.943,44

17/Y/233547

1703000376/74

P0829600F
P0829900J

16.176,32
36.761,76

21.568,43
49.015,68

17/Y/233546
17/Y/233545

1703000376/75
1703000376/76

P0830200B

46.460,90

61.947,87

17/Y/233544

1703000376/77

P0830600C

41.730,12

55.640,16

17/Y/233543

1703000376/78

P0830300J

14.152,48

18.869,97

17/Y/233542

1703000376/79

P0830800I

31.405,40

41.873,87

17/Y/233541

1703000376/80

P0821700B

14.937,12

19.916,16

17/Y/233540

1703000376/81

P0811700D

23.111,88

30.815,84

17/Y/233539

1703000376/82

P0818100J

30.821,50

41.095,33

17/Y/233538

1703000376/83

P0816800G

33.253,80

44.338,40

17/Y/233537

1703000376/84

P0807500D

20.452,80

27.270,40

17/Y/233536

1703000376/85

P0810100H

25.875,96

34.501,28

17/Y/233535

1703000376/86

P0814600C

21.305,40

28.407,20

17/Y/233534

1703000376/87

P5809508D

50.984,16

67.978,88

17/Y/233533

1703000376/88

P0800024B

16.196,13

21.594,84

17/Y/233532

1703000376/89

P5800013D

17.021,76

22.695,68

17/Y/233531

1703000376/90

P5826801B

18.627,60

24.836,80

17/Y/233530

1703000376/91

P0800080D

61.232,64

81.643,52

17/Y/233529

1703000376/92

Q5856406C

21.714,40

28.952,53

17/Y/233528

1703000376/93

P0800097H

18.213,88

24.285,18

17/Y/233527

1703000376/94

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de dos milions dos-cents
noranta-sis mil set-cents vint-i-tres euros amb vint-i-quatre cèntims (2.296.723,24 €)
del pressupost de l’any 2017, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/30101/24100/46280
G/30101/24100/46380
G/30101/24100/46580
G/30101/24100/46780
Total

Import
2.092.732,67 €
67.180,29 €
17.021,76 €
119.788,52 €
2.296.723,24 €
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Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o esmenat els defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució i justificació
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-031) i un exemplar dels materials
editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat de la realització de
l’actuació subvencionada.
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
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2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades a
accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques
dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats
d’orientació i inserció, ni tampoc les destinades a la creació d’infraestructures,
a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres
despeses que tinguin caràcter amortitzable.
Es poden justificar com a despeses directes:
 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció
(grups A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de
50.000 €.
 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió,
lloguer o leasing d’equips o espais, etc.
2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
2.14. 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.
2.15. Es poden justificar com a despeses indirectes, amb un màxim del 15% del
cost total elegible:
113

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc).
 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció.
2.16. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit
sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació de
despeses per la totalitat de l’ajut.
2.17. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la
Diputació de Barcelona.
2.18. 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.
2.19. 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.
2.20. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
2.21. 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.
2.22. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.23. El seguiment tècnic es realitza mitjançant la plataforma telemàtica XALOC,
sens perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari per a l’aportació
de documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la
realització i l’elegibilitat de les actuacions.
2.24. 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.
3. Obligació de cofinançament
 D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és del
25% del cost de l’actuació. Resten exempts de l’obligació de cofinançar els
municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències
d’import inferior a 2.000 euros.
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 Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa el
75% de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari és el
responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir amb
aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs econòmic es
realitza en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment justificat i
a aquesta obligació de cofinançament.
4. Pagament
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
a. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir el
funcionament bàsic dels Serveis Locals d’Ocupació, i atès el context de crisi
actual i les dificultats de les tresoreries municipals, la Diputació de Barcelona
realitzarà un pagament avançat equivalent al 50% de l’import concedit, un cop
l’ens destinatari presenti l’acceptació.
b. La diferència entre l’import del pagament avançat i l’import total de l’ajut es
pagarà contra una justificació final de l’ajut.
c. A petició motivada per l’ens destinatari, la diferència entre l’import del pagament
avançat i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el del pagament avançat.
5. Renúncia
5.1. 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 informa
favorable del centre gestor.
5.2. Durant l’any 2017, es poden aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
6. Audiència i tancament
6.1. 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.
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
6.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
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Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
ANNEX 1 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 8 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”, EN EL
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019” I PEL QUAL S’APROVA EL FORMULARI C3-003-17, SEGONS
L’ESTABLERT A L’ACORD QUART DEL MATEIX.
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ANNEX 2 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 8 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “ELS
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC”, EN EL
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019” I PEL QUAL S’APROVA LA INCORPORACIÓ DEL TRÀMIT
D’ACCEPTACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA, EN L'ESPAI DE LA XARXA DE GOVERNS
LOCALS, AIXÍ COM LA FITXA DE L’ESMENAT TRÀMIT SEGONS L’ESTABLERT A
L’ACORD CINQUÈ DEL MATEIX.
C3 Acceptació de recursos
Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Documentació
adjuntar

Tipus de recurs
Provisió de béns, equips i subministraments
inventariables
Recursos tècnics i materials no inventariables
Fons de prestació

a

C3-001-17
C3-002-17
C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
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Quan es dóna resposta?
Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix”

Servei de Teixit Productiu
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió dels ajuts consistents en fons de prestació “Millora de la
competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25).
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En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” consistent en el foment
d’activitats destinades a enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d’acord amb el Pla Estratègic i
Operatiu 2016-2020 (PEIO).
4. Els destinataris del recurs són els consells comarcals i els consorcis adherits a la
Xarxa Productes de la Terra.
La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit
supramunicipal sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el
suport de la Diputació de Barcelona. La Xarxa, amb més de 1.000 empreses
censades, té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals
i de qualitat de la terra i el mar de la província de Barcelona. La Xarxa disposa d’un
Pla Estratègic i Operatiu a cinc anys on s’estableixen les línies estratègiques i les
actuacions a desenvolupar per al període 2016-2020.
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són:
 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000,00
euros per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet
assegurar l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en
l’àmbit territorial de cada ens local. En conseqüència, per a aquest concepte,
l’import de la quantitat mínima assignada global ascendeix a un total de
120.000,00 euros.
 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de
Barcelona (a desembre de 2016). La quantitat assignada a cada ens local per
aquest criteri (A) prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la
quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 140.000,00 euros, en funció de la
proporció d’empreses que cada ens local té sobre el total del cens.
 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en
les activitats desenvolupades al 2016 (segons dades subministrades pels ens
locals el gener de 2017). S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri (B) prové de distribuir el
25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a
dir 70.000,00 euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per
aquest criteri sobre la suma total de puntuacions.
 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any
2016 en les línies L1, L2 i L3 del Pla Estratègic i Operatiu 2016-20 de la Xarxa
(segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2017). Aquí es compta
el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions diferents on
hagin participat. S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat
assignada a cada ens local per aquest criteri (C) prové de distribuir el 25% del
fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 70.000
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euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total de puntuació.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, segons la
distribució i quanties que es relacionen i d’acord amb els següents criteris de
distribució:
 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000,00
euros per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet
assegurar l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en
l’àmbit territorial de cada ens local. En conseqüència, per a aquest concepte,
l’import de la quantitat mínima assignada global ascendeix a un total de
120.000,00 euros.
 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de
Barcelona (a desembre de 2016). La quantitat assignada a cada ens local per
aquest criteri (A) prové de distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la
quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 140.000,00 euros, en funció de la
proporció d’empreses que cada ens local té sobre el total del cens.
 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en
les activitats desenvolupades al 2016 (segons dades subministrades pels ens
locals el gener de 2017). S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La
quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri (B) prové de distribuir el
25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a
dir 70.000,00 euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per
aquest criteri sobre la suma total de puntuacions.
 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local l’any
2016 en les línies L1, L2 i L3 del Pla Estratègic i Operatiu 2016-20 de la Xarxa
121

Àrea de Presidència
Secretaria General

(segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2017). Aquí es compta
el nombre d’empreses amb repetició en funció del nombre d’accions diferents on
hagin participat. S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat
assignada a cada ens local per aquest criteri (C) prové de distribuir el 25% del
fons total un cop deduïda la quantitat mínima (120.000,00 euros), és a dir 70.000
euros, en funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total de puntuació.
Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable

Posició

37.333,00 €

17/Y/233127

1703000295

1

Q0801811A

27.201,00 €

17/Y/233126

1703000295

2

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

P5800013D

41.274,00 €

17/Y/233125

1703000295

3

Consell Comarcal de l'Anoia

P5800006H

32.227,00 €

17/Y/233124

1703000295

4

Consell Comarcal de l'Osona

P5800015I

35.750,00 €

17/Y/233123

1703000295

5

Consell Comarcal del Bages

P5800009B

27.428,00 €

17/Y/233122

1703000295

6

Consell Comarcal del Baix Llobregat

P5800011H

34.742,00 €

17/Y/233121

1703000295

7

Consell Comarcal del Maresme

P5800008D

30.725,00 €

17/Y/233120

1703000295

8

Consell Comarcal Vallès Oriental

P5800010J

38.643,00 €

17/Y/233119

1703000295

9

Consorci de Turisme del Vallès
Occidental

P0800120H

33.307,00 €

17/Y/233118

1703000295

10

Consorci per a la Promoció de Municipis
del Lluçanès

P0800097H

29.370,00 €

17/Y/233117

1703000295

11

Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Moianès

Q5856406C

32.000,00 €

17/Y/233116

1703000295

12

Ens destinatari

NIF

Agència de Desenvolupament del
Berguedà

P5826801B

Agència de Desenvolupament Econòmic
del Garraf (NODE Garraf)

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre-cents mil euros
(400.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
 a raó de dos-cents quaranta mil set-cents vuitanta-nou euros (240.789,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46580, del pressupost de
l’any 2017;
 a raó de cent cinquanta-nou mil dos-cents onze euros (159.211,00 €) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46780, del pressupost de l’any 2017.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
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1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o subsanat els defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució i justificació
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-031) i un exemplar dels materials
editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrónica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ns/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
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2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris. Es considerarà despesa elegible, en concepte
de despeses directes, la següent:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000,00 €.
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis,
factures, serveis professionals, etc.
- Altres despeses directes: dietes, desplaçaments, material fungible,
promoció i difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc.
Les accions destinades a la participació de les empreses del cens en fires i
mercats no organitzades directament per l’ens local es limita a un 10% del
cost total justificat. S’exceptuarà d’aquesta limitació la participació en fires
professionals, tipus Alimentària o el Fòrum Gastronòmic.
Es consideraran despeses no elegibles les destinades a l’organització directa
per part de l’ens local d’agromercats o fires.
2.10. Les activitats, per part dels ens locals, han de formar part Pla Estratègic i
Operatiu 2016-2020 (PEIO) de la Xarxa de Productes de la Terra.
Cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim una activitat
en cadascuna de les següents línies de l’esmentat Pla Estratègic i Operatiu:
L1.- Creació d’empreses; L2.- Optimització de la gestió empresarial; L3.Innovació productiva. Aquestes activitats han de suposar, com a mínim, un
30% del cost total de l’acció.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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.
2.14. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
2.15. 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
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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.
2.16. Es poden justificar despeses indirectes, d’acord amb les següents
especificacions:
- Com a màxim el 15% del cost total elegible.
Es podran imputar les següents:
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport.
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina,
assegurances, etc.).
- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció.
2.17. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit
sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació de
despeses per la totalitat de l’ajut.
2.18. D’acord amb el que s’especifica a les condicions de concertació del recurs,
els ajuts són incompatibles amb d’altres provinents de la Diputació de
Barcelona.
2.19. 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.
2.20. 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.
2.21. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada
ens executor.
- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari.
2.22. 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.
2.23. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.24. 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.
3. Obligació de cofinançament
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 D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és del
25% del cost de l’actuació. Resten exempts de l’obligació de cofinançar els ens
locals amb ajuts i assistències d’import inferior a 2.000 euros.
 En conseqüència, l’ajut concedit representa el 75% de l’import de la despesa
elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà responsable de garantir
l’aportació dels fons necessària per a complir amb aquesta condició de
cofinançament.
 Per a un cost total justificat inferior al previst, s’haurà d’informar de l’ajust del
projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa, reduint-la proporcionalment a
l’efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
4. Pagament
4.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis
bàsics, i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen
de la forma següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
- Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a vint-i-dos mil
euros (22.000,00 €), es paga per avançat el 50 per cent de l’import
concedit, a partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació. El pagament de
l’import restant de la concessió es farà prèvia presentació de la justificació
de les despeses de l’actuació.
4.2. El pagament d’aquest recurs econòmic es realitzarà en funció de l’import
atorgat, i en proporció a l’import finalment justificat, tenint en compte l’obligació
de cofinançament.
5. Renúncia
5.1. 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.
5.2. Durant l’any 2017, es podran aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
6. Audiència i tancament
6.1. 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.
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
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6.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
ANNEX 1 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 6 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ
“MILLORA DE LA COMPETITIVITAT D’EMPRESES DE PRODUCTES ALIMENTARIS
LOCALS I DE QUALITAT”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” I PER AL QUAL S’APROVA EL
FORMULARI C3-003-17, SEGONS L’ESTABLERT EN L’ACORD QUART DE
L’ESMENTAT DICTAMEN.
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ANNEX 2 AL DICTAMEN DE JUNTA DE GOVERN, PROPOSAT EL 6 DE FEBRER DE
2017, REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ
“MILLORA DE LA COMPETITIVITAT D’EMPRESES DE PRODUCTES ALIMENTARIS
LOCALS I DE QUALITAT”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” I PEL QUAL S’APROVA LA
INCORPORACIÓ DEL TRÀMIT D’ACCEPTACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA, EN L'ESPAI
XARXA DE GOVERNS LOCALS, AIXÍ COM LA FITXA DE L’ESMENAT TRÀMIT SEGONS
L’ESTABLERT A L’ACORD CINQUÈ DE L’ESMENTAT DICTAMEN.
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C3 Acceptació de recursos
Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Tipus de recurs
Provisió de béns, equips i subministraments
inventariables
Recursos tècnics i materials no inventariables
Fons de prestació

Documentació a adjuntar
C3-001-17
C3-002-17
C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
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Portal de tràmits
Accedeix”

Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió dels fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic
Local” en el marc del Catàleg de serveis 2017, del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25).
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local” consistent en el suport destinat a enfortir les
activitats i els serveis prestats per la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar,
organitzar, generar i difondre de manera continuada, informació territorial d’interès
per a la presa de decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament econòmic
local. Els seus destinataris són ajuntaments de municipis de més de 100.000
habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, i consorcis,
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membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local
(XODEL).
5. Els criteris objectius utilitzats per a la distribució de l’esmentat fons de prestació
entre els ens locals membres de la XODEL són els següents:
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel
funcionament de l’observatori.
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A,
és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent:
Criteri B. Àmbit territorial (20%)
%
Anàlisi supramunicipal:
≥ 20 municipis
≤ 19 municipis
Anàlisi municipal ≥ 75.000 hab.

20
15
10

Període
mesura
Fix

Font
Catàleg
de
productes
i
serveis de la
XODEL

Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats
desenvolupades el 2016 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem, que ha rebut per aquest criteri,
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri C. Productes i serveis (60%)
%
Període mesura
Productes i serveis
≤ 3 productes permanents
10
4 a 6 productes permanents 20
≥ 7 productes permanents
30
01/01/2016
31/12/2016
Servei d'atenció de consultes 10
Accessibilitat web
10
1
Altres
10

Font
Catàleg
de
- productes
i serveis
de
la
XODEL

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

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda la
quantitat mínima del criteri A, és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2016 en el marc de
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%)
% Període mesura
Font
1
Assistència :
15
Registre
01/01/2016
≥ 50% i < 74%
10
participació
31/12/2016
≤49%
0
l'OTEDE
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Participació

2

Actes de cada
activitat

5

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

Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els següents criteris
objectius de distribució:
Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel
funcionament de l’observatori.
Criteri B. Àmbit territorial. El 20% del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A,
és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent:
Criteri B. Àmbit territorial (20%)
%
Anàlisi supramunicipal:
≥ 20 municipis
≤ 19 municipis
Anàlisi municipal ≥ 75.000 hab.

20
15
10

Període
mesura
Fix

Font
Catàleg
de
productes
i
serveis de la
XODEL

Criteri C. Productes i serveis. El 60% del fons un cop deduïda la quantitat mínima
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats
desenvolupades el 2016 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
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Criteri C. Productes i serveis (60%)
%
Període mesura
Productes i serveis
≤ 3 productes permanents
10
4 a 6 productes permanents 20
≥ 7 productes permanents
30
01/01/2016
31/12/2016
Servei d'atenció de consultes 10
Accessibilitat web
10
1
Altres
10

Font
Catàleg
de
- productes
i serveis
de
la
XODEL

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

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20% del fons un cop deduïda la
quantitat mínima del criteri A, és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2016 en el marc de
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat).
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent:
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20%)
% Període mesura
Font
1
Assistència :
15
Registre
de
01/01/2016
≥ 50% i < 74%
10
participació
de
31/12/2016
≤49%
0
l'OTEDE
Actes de cada
2
Participació
5
activitat
1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.)
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL.

La distribució és la següent:
Ens destinatari
Agència de Desenvolupament
del Berguedà
Agencia de Desenvolupament
Econòmic del Garraf
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament d'Igualada
Consell Comarcal del
Barcelonès
Consell Comarcal del
Baix Llobregat
Consell Comarcal del
Maresme

NIF

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació comptable

P5826801B

22.506,00

Q0801811A

Número

Posició

17/Y/233144

1703000325

1

21.273,00

17/Y/233143

1703000325

17

P0810000J

20.042,00

17/Y/233142

1703000325

2

P0811200E
P0812000H
P0818600I

24.502,00
24.446,00
24.446,00

17/Y/233141
17/Y/233140
17/Y/233139

1703000325
1703000325
1703000325

3
4
5

P0826000B

23.270,00

17/Y/233138

1703000325

6

P0827900B
P0810100H

23.624,00
23.681,00

17/Y/233137
17/Y/233136

1703000325
1703000325

7
8

P5800012F

22.860,00

17/Y/233135

1703000325

9

P5800011H

26.089,00

17/Y/233134

1703000325

10

P5800008D

24.502,00

17/Y/233133

1703000325

11
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Consell Comarcal del
Vallès Occidental
Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Consell Comarcal
d'Osona
Consorci per a la
Promoció dels Municipis del
Moianès
Mancomunitat Penedès-Garraf
Aportació total
Diputacio (EUR)

P5800007F

25.678,00

17/Y/233132

1703000325

15

P5800010J

24.502,00

17/Y/233131

1703000325

12

P5800015I

26.089,00

17/Y/233130

1703000325

13

Q5856406C

20.395,00

17/Y/233129

1703000325

14

P0800008E

22.095,00

17/Y/233128

1703000325

16

400.000,00 €

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de quatre cents mil euros
(400.000,00EUR) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost de l’any 2017 de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament
Econòmic:
 Cent seixanta-quatre mil onze euros (164.011,00€) a l’aplicació pressupostària
G/30102/43900/46280.
 Vint-i-dos mil noranta-cinc euros (22.095,00€) a l’aplicació pressupostària
G/30102/43900/46380.
 Cent quaranta-nou mil set-cents vint euros (149.720,00€) a l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46580.
 Seixanta-quatre mil cent setanta-quatre euros (64.174,00€) a l’aplicació
pressupostària G/30102/43900/46780.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions (PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
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1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o subsanats els defectes notificats, s’ha d’entendre que
ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució i justificació
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica, d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-031) i un exemplar dels materials
editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris. Són despeses directes les de personal tècnic
propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros; l’assistència i serveis
tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis
professionals, etc., i altres com a conseqüència directa de la realització de
l’acció: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o
leasing d'equips o espais, etc. Són despeses indirectes les de direcció i
coordinació, personal administratiu o de suport, despeses generals
(subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.) i altres no
conseqüència directa de la realització de l'acció. Les despeses indirectes no
podran ser superiors al 15% del cost elegible. No són elegibles les despeses
destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de
naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

135

Àrea de Presidència
Secretaria General

2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
2.13. 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.
2.14. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents d’altres
administracions diferents a la Diputació de Barcelona.
2.15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 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.
2.16. 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.
2.17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
d. En el cas d’actuacions d’execució conjunta, cap ens podrà tenir una
participació superior al 80% de l’execució de les despeses elegibles totals.
2.18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la
majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.19. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
2.20. 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.
2.21. Obligació de cofinançament:
- D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és
el 25% del cost de l’actuació. Resten exempts de l’obligació de cofinançar els
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municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències
d’import inferior als 2.000,00€.
- A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser un import
mínim equivalent al quocient de l’import de l’ajut finalment atorgat pel
coeficient 0,75.
- Per un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust del projecte i la
subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l’efecte de
mantenir el percentatge de cofinançament previst.
3. Pagament
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg, es paga per avançat el 50
per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació. El
pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia presentació de la
justificació de les despeses de l’actuació.
4. Renúncia
4.1. 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.
4.2. Durant l’any 2017, es podran aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
5. Audiència i tancament
5.1. 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.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
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Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè-.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
ANNEX 1 AL DICTAMEN DE RESOLUCIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN
FONS DE PRESTACIÓ “OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
LOCAL”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DEL PLA “XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019”.
FORMULARI C3-003-17, D’ACCEPTACIÓ DE FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE
SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL “PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” A
UTILITZAR PELS ENS DESTINATARIS.
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ANNEX 2 AL DICTAMEN DE RESOLUCIÓ DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN
FONS DE PRESTACIÓ “OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
LOCAL”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2017 DEL PLA “XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016-2019”.
FITXA DEL TRÀMIT D’ACCEPTACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA, EN L’ESPAI XARXA
DE GOVERNS LOCALS.
C3 Acceptació de recursos
Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Tipus de recurs
Provisió de béns, equips i subministraments
inventariables
Recursos tècnics i materials no inventariables
Fons de prestació

Documentació a adjuntar
C3-001-17
C3-002-17
C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dóna resposta?
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Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix”

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Govern Locals 20162019”.- 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
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25).
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4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Activitats culturals de les
festes majors”, consistent en el suport al desenvolupament d’activitats de caràcter
cultural en el marc de la festa major del municipi, com ara activitats de difusió
cultural i artística, promoció de la lectura, difusió del patrimoni i promoció d’activitats
culturals en col·laboració amb el teixit associatiu local. Els seus destinataris són els
ajuntament de la província de Barcelona.
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació han estat els següents:
Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.000 €, independentment
de l’assignació obtinguda en el repartiment posterior.
 Es calcula una aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la
província (excloent Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció
d’aquest nombre.
Fons total disponible: 775.000,. EUR
Fons per reassignar segons nombre d’habitants: 465.000.- EUR
Nombre total d’habitants: 3.933.934 hab.
Valor per habitant: 0.118202.- EUR
 Cada municipi percebrà a més de l’aportació mínima de 1.000€ l’import resultant
de multiplicar el valor 0,118202€ pel nombre d’habitants tenint en compte que la
població de referència a efectes de la valoració és la corresponent al padró
vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a
1/1/2016.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les
festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb els següents criteris de distribució:
Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.000 €, independentment
de l’assignació obtinguda en el repartiment posterior.
 Es calcula una aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la
província (excloent Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció
d’aquest nombre.
Fons total disponible: 775.000,. EUR
Fons per reassignar segons nombre d’habitants: 465.000.- EUR
Nombre total d’habitants: 3.933.934 hab.
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Valor per habitant: 0.118202.- EUR
 Cada municipi percebrà a més de l’aportació mínima de 1.000€ l’import resultant
de multiplicar el valor 0,118202€ pel nombre d’habitants tenint en compte que la
població de referència a efectes de la valoració és la corresponent al padró
vigent en el moment de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a
1/1/2016.
Ajuntament
Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
Bruc, El
Brull, El
Cabanyes, Les
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús

NIF
P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802500I
P0802600G
P0802700E
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803600F
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0804100F

Import

Codi XGL

2.444,00
1.030,00
1.292,00
2.139,00
1.035,00
1.985,00
2.803,00
2.021,00
1.027,00
2.424,00
1.661,00
1.267,00
1.261,00
1.197,00
26.488,00
2.594,00
1.256,00
1.438,00
1.388,00
4.881,00
1.796,00
1.009,00
2.912,00
2.054,00
1.059,00
1.238,00
1.031,00
1.111,00
1.160,00
1.538,00
1.861,00
1.405,00
1.113,00
3.026,00
1.327,00
3.165,00
1.286,00
1.243,00
1.023,00
1.056,00
2.688,00
2.884,00
1.340,00

17/Y/233113
17/Y/233112
17/Y/233111
17/Y/233110
17/Y/233109
17/Y/233108
17/Y/233107
17/Y/233106
17/Y/233105
17/Y/233104
17/Y/233103
17/Y/233102
17/Y/233101
17/Y/233100
17/Y/233099
17/Y/233098
17/Y/233097
17/Y/233096
17/Y/233095
17/Y/233094
17/Y/233093
17/Y/233092
17/Y/233091
17/Y/233090
17/Y/233089
17/Y/233088
17/Y/233087
17/Y/233086
17/Y/233085
17/Y/233084
17/Y/233083
17/Y/233082
17/Y/233081
17/Y/233080
17/Y/233079
17/Y/233078
17/Y/233077
17/Y/233076
17/Y/233075
17/Y/233074
17/Y/233073
17/Y/233072
17/Y/233071
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Operació
Posició
comptable
1703000329
1
1703000329
2
1703000329
3
1703000329
4
1703000329
5
1703000329
6
1703000329
7
1703000329
8
1703000329
9
1703000329
10
1703000329
11
1703000329
12
1703000329
13
1703000329
14
1703000329
15
1703000329
16
1703000329
17
1703000329
18
1703000329
19
1703000329
20
1703000329
21
1703000329
22
1703000329
23
1703000329
24
1703000329
25
1703000329
26
1703000329
27
1703000329
28
1703000329
29
1703000329
30
1703000329
31
1703000329
32
1703000329
33
1703000329
34
1703000329
35
1703000329
36
1703000329
37
1703000329
38
1703000329
39
1703000329
40
1703000329
41
1703000329
42
1703000329
43
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Ajuntament
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Espunyola, L'
Esquirol, L'
Estany, L'
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès,
Les
Gaià

Import

Codi XGL

P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805700B
P0805900H
P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0807700J
P0825400E
P0807800H
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808000D
P0808200J
P0808300H
P0808400F

1.521,00
1.618,00
1.011,00
3.146,00
1.564,00
1.093,00
1.181,00
1.008,00
1.019,00
1.021,00
3.793,00
1.424,00
2.451,00
1.086,00
8.670,00
1.259,00
1.020,00
1.053,00
1.236,00
1.152,00
1.068,00
1.278,00
1.183,00
1.214,00
1.876,00
1.140,00
7.802,00
2.047,00
1.520,00
1.041,00
1.035,00
2.675,00
11.173,00
2.727,00
1.609,00
3.573,00
6.406,00
1.029,00
1.256,00
1.048,00
1.129,00
1.005,00
1.172,00
1.055,00
1.272,00
1.166,00
1.161,00

17/Y/233070
17/Y/233069
17/Y/233068
17/Y/233067
17/Y/233066
17/Y/233065
17/Y/233064
17/Y/233063
17/Y/233062
17/Y/233061
17/Y/233060
17/Y/233059
17/Y/233058
17/Y/233057
17/Y/233056
17/Y/233055
17/Y/233054
17/Y/233053
17/Y/233052
17/Y/233051
17/Y/233050
17/Y/233049
17/Y/233048
17/Y/233047
17/Y/233046
17/Y/233045
17/Y/233044
17/Y/233043
17/Y/233042
17/Y/233041
17/Y/233040
17/Y/233039
17/Y/233038
17/Y/233037
17/Y/233036
17/Y/233035
17/Y/233034
17/Y/233033
17/Y/233032
17/Y/233031
17/Y/233030
17/Y/233029
17/Y/233028
17/Y/233027
17/Y/233026
17/Y/233025
17/Y/233024

Operació
Posició
comptable
1703000329
44
1703000329
45
1703000329
46
1703000329
47
1703000329
48
1703000329
49
1703000329
50
1703000329
51
1703000329
52
1703000329
53
1703000329
54
1703000329
55
1703000329
56
1703000329
57
1703000329
58
1703000329
59
1703000329
60
1703000329
61
1703000329
62
1703000329
63
1703000329
64
1703000329
65
1703000329
66
1703000329
67
1703000329
68
1703000329
69
1703000329
70
1703000329
71
1703000329
72
1703000329
73
1703000329
74
1703000329
75
1703000329
76
1703000329
77
1703000329
78
1703000329
79
1703000329
80
1703000329
81
1703000329
82
1703000329
83
1703000329
84
1703000329
85
1703000329
86
1703000329
87
1703000329
88
1703000329
89
1703000329
90

P0808500C
P0808900E

3.295,00
1.019,00

17/Y/233023
17/Y/233022

1703000329
1703000329

NIF

144

91
92

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ajuntament
Gallifa
Garriga, La
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Granada, La
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, L'
Hostalets de Pierola, Els
Igualada
Jorba
Llacuna, La
Llagosta, La
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, Les
Masnou, El
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny

NIF
P0808600A
P0808700I
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809300G
P0809400E
P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810000J
P0816100B
P0810100H
P0810200F
P0810300D
P0810400B
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811500H
P0811600F
P0811700D
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I
P0813500F
P0813600D

Import

Codi XGL

1.022,00
2.881,00
6.469,00
1.856,00
1.571,00
1.003,00
1.247,00
1.009,00
8.112,00
1.169,00
1.106,00
1.302,00
31.118,00
1.342,00
5.608,00
1.098,00
1.103,00
2.566,00
2.745,00
1.753,00
2.149,00
1.033,00
3.163,00
1.032,00
3.376,00
9.835,00
1.033,00
4.268,00
1.559,00
1.084,00
1.375,00
3.733,00
1.991,00
2.062,00
15.836,00
1.270,00
1.704,00
3.997,00
7.086,00
1.083,00
1.339,00
5.114,00
1.014,00
1.110,00
2.374,00
1.056,00
1.018,00
2.038,00
2.917,00
1.038,00

17/Y/233021
17/Y/233020
17/Y/233019
17/Y/233018
17/Y/233017
17/Y/233016
17/Y/233015
17/Y/233014
17/Y/233013
17/Y/233012
17/Y/233011
17/Y/233010
17/Y/233009
17/Y/233008
17/Y/233007
17/Y/233006
17/Y/233005
17/Y/233004
17/Y/233003
17/Y/233002
17/Y/233001
17/Y/233000
17/Y/232999
17/Y/232998
17/Y/232997
17/Y/232996
17/Y/232995
17/Y/232994
17/Y/232993
17/Y/232992
17/Y/232991
17/Y/232990
17/Y/232989
17/Y/232988
17/Y/232987
17/Y/232986
17/Y/232985
17/Y/232984
17/Y/232983
17/Y/232982
17/Y/232981
17/Y/232980
17/Y/232979
17/Y/232978
17/Y/232977
17/Y/232976
17/Y/232975
17/Y/232974
17/Y/232973
17/Y/232972

145

Operació
Posició
comptable
1703000329
93
1703000329
94
1703000329
95
1703000329
96
1703000329
97
1703000329
98
1703000329
99
1703000329
100
1703000332
1
1703000332
2
1703000332
3
1703000332
4
1703000332
5
1703000332
6
1703000332
7
1703000332
8
1703000332
9
1703000332
10
1703000332
11
1703000332
12
1703000332
13
1703000332
14
1703000332
15
1703000332
16
1703000332
17
1703000332
18
1703000332
19
1703000332
20
1703000332
21
1703000332
22
1703000332
23
1703000332
24
1703000332
25
1703000332
26
1703000332
27
1703000332
28
1703000332
29
1703000332
30
1703000332
31
1703000332
32
1703000332
33
1703000332
34
1703000332
35
1703000332
36
1703000332
37
1703000332
38
1703000332
39
1703000332
40
1703000332
41
1703000332
42

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ajuntament
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Nou de Berguedà, La
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès, El
Pobla de Claramunt, La
Pobla de Lillet, La
Polinyà
Pont de Vilomara i
Rocafort, El
Pontons
Prat de Llobregat, El
Prats de Lluçanès
Prats de Rei, Els
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
Quar, La
Rajadell
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, La
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit

P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0814100D
P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0815300I
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P5831301F
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816300H
P0816400F
P0816500C
P0816600A

1.071,00
1.026,00
1.708,00
1.715,00
1.018,00
1.426,00
1.417,00
1.204,00
3.795,00
1.422,00
1.140,00
1.101,00
1.037,00
1.065,00
1.016,00
1.083,00
1.106,00
2.080,00
2.713,00
2.341,00
1.355,00
1.482,00
3.227,00
1.049,00
2.773,00
4.102,00
1.148,00
1.255,00
1.131,00
1.981,00

17/Y/232971
17/Y/232970
17/Y/232969
17/Y/232968
17/Y/232967
17/Y/232966
17/Y/232965
17/Y/232964
17/Y/232963
17/Y/232962
17/Y/232961
17/Y/232960
17/Y/232959
17/Y/232958
17/Y/232957
17/Y/232956
17/Y/232955
17/Y/232954
17/Y/232953
17/Y/232952
17/Y/232951
17/Y/232950
17/Y/232949
17/Y/232948
17/Y/232947
17/Y/232946
17/Y/232945
17/Y/232944
17/Y/232943
17/Y/232942

Operació
Posició
comptable
1703000332
43
1703000332
44
1703000332
45
1703000332
46
1703000332
47
1703000332
48
1703000332
49
1703000332
50
1703000332
51
1703000332
52
1703000332
53
1703000332
54
1703000332
55
1703000332
56
1703000332
57
1703000332
58
1703000332
59
1703000332
60
1703000332
61
1703000332
62
1703000332
63
1703000332
64
1703000332
65
1703000332
66
1703000332
67
1703000332
68
1703000332
69
1703000332
70
1703000332
71
1703000332
72

P0818100J
P0816700I
P0816800G
P0817000C
P0816900E
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818500A

1.440,00
1.054,00
8.500,00
1.303,00
1.063,00
2.235,00
4.294,00
1.061,00
1.487,00
1.023,00
1.006,00
1.063,00
1.085,00
5.450,00
2.253,00
1.723,00
9.884,00
1.027,00
1.033,00

17/Y/232941
17/Y/232940
17/Y/232939
17/Y/232938
17/Y/232937
17/Y/232936
17/Y/232935
17/Y/232934
17/Y/232933
17/Y/232932
17/Y/232931
17/Y/232930
17/Y/232929
17/Y/232928
17/Y/232927
17/Y/232926
17/Y/232925
17/Y/232924
17/Y/232923

1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332
1703000332

NIF

Import

146

Codi XGL

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ajuntament
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant
Andreu
de
Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de
Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de
Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de
Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de
Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera

Import

Codi XGL

P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A
P0819300E
P0819400C
P0819500J

25.615,00
1.018,00
1.033,00
1.779,00
5.314,00
1.011,00
4.243,00

17/Y/232922
17/Y/232921
17/Y/232920
17/Y/232919
17/Y/232918
17/Y/232917
17/Y/232916

Operació
Posició
comptable
1703000332
92
1703000332
93
1703000332
94
1703000332
95
1703000332
96
1703000332
97
1703000332
98

P0819600H
P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820200D
P0820100F

2.260,00
1.693,00
1.100,00
10.740,00
1.062,00
1.393,00
3.073,00

17/Y/232915
17/Y/232914
17/Y/232913
17/Y/232912
17/Y/232911
17/Y/232910
17/Y/232909

1703000332
1703000332
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

99
100
1
2
3
4
5

P0820300B
P0820400J
P0820500G

1.476,00
11.510,00
1.115,00

17/Y/232908
17/Y/232907
17/Y/232906

1703000333
1703000333
1703000333

6
7
8

P0820600E
P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0821100E

1.307,00
1.904,00
1.705,00
6.211,00
1.072,00

17/Y/232905
17/Y/232904
17/Y/232903
17/Y/232902
17/Y/232901

1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

9
10
11
12
13

P0820800A
P0821200C
P0821400I
P0819200G

2.022,00
1.991,00
1.409,00
1.153,00

17/Y/232900
17/Y/232899
17/Y/232898
17/Y/232897

1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

14
15
16
17

P0821500F
P0822500E
P0821600D
P0831100C
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822800I
P0822900G
P0823100C
P0823200A
P0823300I
P0823400G
P0818800E

1.003,00
2.272,00
4.960,00
1.030,00
1.368,00
3.001,00
1.303,00
1.281,00
1.013,00
1.133,00
1.141,00
1.366,00
1.044,00
1.073,00
4.527,00
1.280,00
1.287,00
1.503,00
1.019,00

17/Y/232896
17/Y/232895
17/Y/232894
17/Y/232893
17/Y/232892
17/Y/232891
17/Y/232890
17/Y/232889
17/Y/232888
17/Y/232887
17/Y/232886
17/Y/232885
17/Y/232884
17/Y/232883
17/Y/232882
17/Y/232881
17/Y/232880
17/Y/232879
17/Y/232878

1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NIF

147

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ajuntament
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de
Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de
Cervelló
Santa Coloma de
Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de
Riuprimer
Santa Eulàlia de
Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de
Montbui
Santa Margarida i els
Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de
Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de
Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de
Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell

P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D
P0824100B

1.585,00
1.251,00
1.251,00
3.324,00
1.075,00
2.496,00
1.009,00

17/Y/232877
17/Y/232876
17/Y/232875
17/Y/232874
17/Y/232873
17/Y/232872
17/Y/232871

Operació
Posició
comptable
1703000333
37
1703000333
38
1703000333
39
1703000333
40
1703000333
41
1703000333
42
1703000333
43

P0809700H
P0826200H
P0826400D
P0826500A
P0826300F
P0824300H

1.371,00
2.092,00
1.731,00
1.236,00
4.305,00
1.022,00

17/Y/232870
17/Y/232869
17/Y/232868
17/Y/232867
17/Y/232866
17/Y/232865

1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

44
45
46
47
48
49

P0824400F

1.954,00

17/Y/232864

1703000333

50

P0824500C
P0824600A

14.847,00
1.265,00

17/Y/232863
17/Y/232862

1703000333
1703000333

51
52

P0824700I

1.150,00

17/Y/232861

1703000333

53

P0824800G
P0824900E

1.833,00
1.044,00

17/Y/232860
17/Y/232859

1703000333
1703000333

54
55

P0825000C

2.136,00

17/Y/232858

1703000333

56

P0825100A
P0825300G

1.870,00
1.017,00

17/Y/232857
17/Y/232856

1703000333
1703000333

57
58

P0825600J
P0825500B
P0825700H

1.102,00
1.021,00
1.016,00

17/Y/232855
17/Y/232854
17/Y/232853

1703000333
1703000333
1703000333

59
60
61

P0825900D
P0825800F

2.087,00
1.125,00

17/Y/232852
17/Y/232851

1703000333
1703000333

62
63

P0826000B
P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D

4.021,00
1.393,00
1.889,00
2.028,00
1.407,00
4.366,00
1.010,00
1.022,00
1.354,00
1.694,00
1.037,00
1.022,00
1.747,00

17/Y/232850
17/Y/232849
17/Y/232848
17/Y/232847
17/Y/232846
17/Y/232845
17/Y/232844
17/Y/232843
17/Y/232842
17/Y/232841
17/Y/232840
17/Y/232839
17/Y/232838

1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333
1703000333

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

NIF

Import

148

Codi XGL

Àrea de Presidència
Secretaria General

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

NIF
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829000I
P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830700A
P0830400H
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E
P0830900G

Import

Codi XGL

1.038,00
1.013,00
1.739,00
26.427,00
2.011,00
1.940,00
2.945,00
2.640,00
1.440,00
1.167,00
1.260,00
1.701,00
1.241,00
1.732,00
1.167,00
1.030,00
1.328,00
2.735,00
1.298,00
1.020,00
6.117,00
1.051,00
8.775,00
1.869,00
5.653,00
1.081,00
1.037,00
2.467,00
1.617,00
8.798,00
2.058,00
3.444,00
1.130,00
1.019,00

17/Y/232837
17/Y/232836
17/Y/232835
17/Y/232834
17/Y/232833
17/Y/232832
17/Y/232831
17/Y/232830
17/Y/232829
17/Y/232828
17/Y/232827
17/Y/232826
17/Y/232825
17/Y/232824
17/Y/232823
17/Y/232822
17/Y/232821
17/Y/232820
17/Y/232819
17/Y/232818
17/Y/232817
17/Y/232816
17/Y/232815
17/Y/232814
17/Y/232813
17/Y/232812
17/Y/232811
17/Y/232810
17/Y/232809
17/Y/232808
17/Y/232807
17/Y/232806
17/Y/232805
17/Y/232804

Operació
Posició
comptable
1703000333
77
1703000333
78
1703000333
79
1703000333
80
1703000333
81
1703000333
82
1703000333
83
1703000333
84
1703000333
85
1703000333
86
1703000333
87
1703000333
88
1703000333
89
1703000333
90
1703000333
91
1703000333
92
1703000333
93
1703000333
94
1703000333
95
1703000333
96
1703000333
97
1703000333
98
1703000333
99
1703000333
100
1703000333
101
1703000333
102
1703000333
103
1703000333
104
1703000333
105
1703000333
106
1703000333
107
1703000333
108
1703000333
109
1703000333
110

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de set-cents setanta-cinc mil
euros (775.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40101/33400/46280 del pressupost
de l’any 2017.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
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1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o subsanat el defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució i justificació
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-018).
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris, tot i que s’estableix un límit fins el 30 % de
l’ajut pel que fa a despeses de capítol 1.
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2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
2.14. 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.
2.15. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.16. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit
sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació de
despeses per la totalitat de l’ajut.
2.17. 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.
2.18. 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.
2.19. 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.
2.20. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
2.21. 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.
2.22. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
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2.23. 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.
3. Pagament
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 1.500 euros, es
paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens destinatari
presenti l’acceptació.
b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500 euros, es paga
per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari
presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la concessió es farà
prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.
c. En cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’import a pagar sigui
inferior a 1.500 euros, el primer pagament és d’aquest import. El segon ho és de
l’import restant de la concessió.
4. Renúncia
4.1. 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.
4.2. Durant l’any 2017, es podran aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
5. Audiència i tancament
5.1. 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.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
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dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Annex I al Dictamen que aprova la concessió del fons de prestació “Activitats
culturals de les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
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Annex II al Dictamen que aprova la concessió del fons de prestació “Activitats
culturals de les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
C3 Acceptació de recursos
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Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Tipus de recurs
Provisió de béns, equips i subministraments inventariables
Recursos tècnics i materials no inventariables
Fons de prestació

Documentació a adjuntar
C3-001-17
C3-002-17
C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena,
del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora
Parlon, qui diu: En aquest punt, a nosaltres ens agradaria fer una observació. La
convocatòria d’ajuts culturals per a festes majors substitueix, si no vaig errada, el que
abans, era la convocatòria de suport al desenvolupament cultural local. Llavors, en
aquest aspecte m’agradaria saber si aquesta convocatòria, que va exclusivament
adreçada als projectes de festa major, està previst que pugui ser complementada per
alguna altra convocatòria que doni suport, específicament, a projectes de
desenvolupament cultural local. Perquè hi ha ajuntaments que, evidentment, no
demanaran probablement la subvenció per qüestions de festa major però sí que tenien
projectes de desenvolupament cultural que funcionaven bé i que, ara, en teoria,
quedaran exclosos d’aquesta convocatòria.
Respon el diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM), qui diu: Ahir
precisament vaig estar a Viladecans i vam estar parlant amb el senyor Carles Ruiz
d’aquest tema i li vaig aclarir. La nostra voluntat és, efectivament, que hi hagi una altra
convocatòria que sigui per a cultura, al llarg de tot l’any. Però sí que teníem una petició
dels ajuntaments petits, en el sentit que ells no podien fer activitat a la Festa Major i
era molt difícil, a més a més, contractar gent perquè el Programa PUNTCAT ho
prohibeix taxativament. Aleshores, a demanda i a petició d’aquests ajuntaments petits,
que són 280 ajuntaments de la nostra demarcació, els estem facilitant la seva tasca de
fer activitats culturals dintre del marc de les festes majors perquè puguin ajudar les
seves entitats, per una banda, però per l’altra banda que les activitats siguin realment
de cultura, o sigui poden fer exposicions, que és quan ells tenen, precisament, més
visitants a l’any. Les poblacions grans, com la seva, per exemple, que sobrepassa els
seixanta mil habitants, lògicament tenen la capacitat de fer una política cultural al llarg
de l’any, o com per exemple Viladecans mateix en l’Ateneu. És evident que
necessitem una convocatòria específica d’aquest tema, però tenim analitzats, i hem fet
això perquè ho hem analitzat, tots els inputs que ens entraven d’això i vam veure que
era absolutament desendreçat, un fons de prestació molt desendreçat i de molt baixa
qualitat. I és el que intentem esmenar. I els resultats els hi ensenyarem. Pensem que,
als municipis petits, pujarem la qualitat de les activitats culturals i, als grans que,
evidentment, tenen una planificació anual, procurarem tenir un fons de prestació
específic.
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
diverses convocatòries, que incorporen les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2017.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i

156

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 l’Ordenança).
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
ATÈS que des de la Gerència de Serveis de Cultura i la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar les activitats de
cultura popular i tradicional i els projectes educatius de millora de l’èxit educatiu, la
reducció de l’abandonament escolar prematur i foment de les habilitats de pares i
mares per desenvolupar la seva funció educativa, organitzades per les entitats
culturals i educatives sense finalitat de lucre.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de VUITCENTS MIL EUROS (800.000 €) dels quals, la quantitat estimada per a les activitats
de cultura popular i tradicional organitzades per les entitats culturals serà de QUATRECENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €), la quantitat estimada per a les
programacions anuals de cultura popular i tradicional organitzades o impulsades per
les federacions culturals serà de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €),
ambdues amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 i la quantitat
estimada per a l’àmbit d’Educació serà de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €), que
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48900 del pressupost de
l’any 2017 de la Diputació de Barcelona.
VIST el punt 18 de la base 30 de les Bases d’execució del pressupost 2017 de la
Diputació de Barcelona, que fa referència als expedients administratius que per la seva
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una
o de diferents àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions
pressupostàries dels seus respectius orgànics, el promotor d’aquest expedient és el
Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
VIST el que disposen els articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als
articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança.
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 14.3
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana.
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VIST el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VIST el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de
Govern l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3b)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 08913/17 de la Gerència de Serveis de
Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que incorpora les bases específiques,
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva per a donar suport a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, organitzades
per les entitats culturals, el text íntegre del qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS,
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DURANT L’ANY 2017, ORGANITZADES PER LES ENTITATS
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08913/17
1.

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

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
2.

Objecte
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L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017.
1.1 Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en
activitats de cultura popular i tradicional vinculades a:

-

Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

1.2 No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:

-

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Tallers i/o activitats formatives.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
3.

Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2017, aquestes subvencions hauran
de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 El foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
4.

Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
5.

Període d’execució
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Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017.
6.

Requisits de les entitats beneficiàries

1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural.
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes
culturals de forma secundària en les seves activitats.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions ...), per
tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.
 El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus
estatuts.
 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en
els seus estatuts.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 7 d’aquesta convocatòria.
7.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del
beneficiari i sol·licitant següent:
a) Identificació del beneficiari, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 1 del model normalitzat.
d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 2 del model normalitzat.
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e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents
compromisos:
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’annex 4 del model normalitzat.
g) En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració
responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb
l’annex 5 del model normalitzat.
h) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a] i b] d’aquest
article que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es
manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal
com preveu l’article 53 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (en endavant LPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les entitats només podran presentar un únic projecte.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies
naturals.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la
LPAC.
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El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la
versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
9.

Revisió de les sol·licituds i esmena

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.
10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius:
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10
punts, repartits de la següent forma:
a. Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b. Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5
punts.
2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en
base a:
a. Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts.
b. Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts.
c. Repercussió territorial, fins a 3 punts.
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en
base a:
a. La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a
participant en el projecte, fins a 3 punts.
b. Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts.
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4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i
els mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
5. Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no acumulatiu:
a. Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts.
b. Festes Majors o cicle festiu, 8 punts.
c. Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts.
d. Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts.
e. Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts.
f. Reparació o creació d’elements festius, 2 punts.
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a:
a. Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es
tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme
cultural, fins a 5 punts.
b. La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts.
c. El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà a per a aquesta convocatòria serà de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48900 de l’exercici 2017, destinada a subvencionar activitats de
dinamització cultural i artística.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
13. Import individualitzat de les subvencions
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es
determinarà proporcionalment en relació als punts assignats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona, i que estarà format per les següents persones:
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Diputat delegat de Cultura, com a president de l’òrgan responsable.
Un representant de la Presidència de la Corporació.
Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretari.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
15. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
16. Acceptació de la subvenció
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.
17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
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.
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 convocatòries.
b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) 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 referides actuacions i en relació a la subvenció
concedida.
e) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
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f) 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 de les subvencions d’aquesta convocatòria.
g) Si l’import d’algun dels documents justificatius de la despesa és igual o superior a l’import
del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans que la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
d’economia, i se n’ha de justificar l’elecció expressament en una memòria, si aquesta no
recau en la proposta més econòmica.
h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
i) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació
de Barcelona http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa).
j) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 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.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
18. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició
de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de les
despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2017, han d’anar a nom de l’entitat
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades.
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Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
19. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el
projecte o activitat subvencionada.
20. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada.
21. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a l’article 22 dels justificants que en ella s’exigeixen.
22. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de
2018.
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats
que es troben al lloc web que s’indica a l’article 8 d’aquesta convocatòria i amb el següent
contingut:
Opció A: (Per a subvencions d’import inferior o igual a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
Opció B: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
criteris:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el
doble del de la subvenció concedida.
d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb
claredat l’activitat a que es refereixen.
e) Només en el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, caldrà presentar els
documents, que hauran de ser originals o fotocòpia compulsada. En el cas de documents
originals es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al
beneficiari.
f) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
g) Aportar detall d’altres ingressos.
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’activitat subvencionada.
23. Incidències en la justificació
a)

Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
comunicació del requeriment, 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.
b)

Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des 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.
24. Mesures de garantia
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Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
25. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, 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 l’entitat beneficiària 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 l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents convocatòries.
26. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
27. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions.
28. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària 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.
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En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
29. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. 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 la LPAC, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació
concordant.
32. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- APROVAR la convocatòria núm. 08023/17 de la Gerència de Serveis de
Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que incorpora les bases específiques,
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva per a donar suport a les programacions anuals de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
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2017, organitzades o impulsades per les federacions culturals, el text íntegre de la qual
és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR PROGRAMACIONS D’ACTIVITATS ANUALS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2017, ORGANITZADES O IMPULSADES
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08923/17
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
2.

Objecte

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar programacions d’activitats anuals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017, organitzades o impulsades per federacions de caràcter
cultural.
No seran objecte de subvenció les següents activitats:
3.

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local.
Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2017, aquestes subvencions hauran
de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 El foment i la difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.
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4.

Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
5.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017.
6.

Requisits de les entitats beneficiàries

1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Federacions i coordinadores que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i
de caràcter cultural. S’entén per federació, la unió d’associacions d’acord amb el que
estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus
estatuts.
 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en
els seus estatuts.
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 7 d’aquesta convocatòria.
3.- Queden excloses aquelles Federacions i coordinadores d’entitats que aborden els
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.
7.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del
beneficiari i sol·licitant següent:
a) Identificació del beneficiari, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
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 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d’acord
amb l’Annex 1 del model normalitzat.
d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 2 del model normalitzat.
e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents
compromisos:
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’annex 4 del model normalitzat.
g) En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració
responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb
l’annex 5 del model normalitzat.
h) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a] i b] d’aquest
article que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es
manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal
com preveu l’article 53 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (en endavant LPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les entitats només podran presentar un únic projecte.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies
naturals.
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Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la
LPAC.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la
versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
9.

Revisió de les sol·licituds i esmena

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.
10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius:
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la següent forma:
a. qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b. interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 punts.
2. Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a:
a. Rellevància de les activitats presentades, fins a 4 punts.
b. Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació i les d’altres sectors, fins
a 4 punts.
c. Incidència increment de públics, fins a 2 punts.

173

Àrea de Presidència
Secretaria General

3. Activitats que introdueixin elements innovadors i/o temàtiques poc difoses per al territori i
les vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural, fins 5
punts, repartits de la següent forma:
a. Elements innovadors i/o temàtiques poc difoses, fins a 2 punts.
b. Activitats vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural,
fins a 3 punts.
4. Programació de tallers i/o activitats formatives, fins a 5 punts.
5. Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el següent
barem no acumulatiu:
a.
b.
c.
d.
e.

Àmbit municipal, 1 punt.
Àmbit supramunicipal, 2 punts.
Àmbit comarcal, 3 punts.
Àmbit provincial, 4 punts.
Àmbit autonòmic, 5 punts.

6. Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de difusió i
els mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
7. Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats anuals
programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les mateixes, fins a 10
punts, repartits de la següent forma:
a. Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de l’any,
fins a 5 punts.
b. Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà per realitzar les actuacions serà de CENT CINQUANTA MIL
EUROS (150.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900,
destinada a subvencionar activitats de dinamització cultural i artística.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
13. Import individualitzat de les subvencions
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es
determinarà proporcionalment en relació als punts assignats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona, i que estarà format per les següents persones:






Diputat delegat de Cultura, com a president de l’òrgan responsable.
Un representant de la Presidència de la Corporació.
Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretari.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
15. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
16. Acceptació de la subvenció
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.
17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
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.
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 convocatòries.

175

Àrea de Presidència
Secretaria General

b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) 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 referides actuacions i amb relació a la subvenció
concedida.
e) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
f) 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 de les subvencions d’aquesta convocatòria.
g) Si l’import d’algun dels documents justificatius de la despesa és igual o superior a l’import
del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans que la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
d’economia, i se n’ha de justificar l’elecció expressament en una memòria, si aquesta no
recau en la proposta més econòmica.
h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
i) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació
de Barcelona http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa).
j) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 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.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
18. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 Les assegurances vinculades directament amb el projecte o activitats subvencionades.
 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el
projecte o activitat subvencionada. Caldrà especificar-ne la seva dedicació al formulari
utilitzat per fer-ne la justificació.
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 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició
de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de les
despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2017, han d’anar a nom de l’entitat
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
19. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
20. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada.
21. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a l’article 22 dels justificants que en ella s’exigeixen.
22. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de
2018.
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats
que es troben al lloc web que s’indica a l’article 8 d’aquesta convocatòria i amb el següent
contingut:
Opció A: (Per a subvencions d’import inferior o igual a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
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a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
Opció B: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
criteris:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el
doble del de la subvenció concedida.
d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb
claredat l’activitat a que es refereixen.
e) Només en el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, caldrà presentar els
documents, que hauran de ser originals o fotocòpia compulsada. En el cas de documents
originals es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al
beneficiari.
f) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
g) Aportar detall d’altres ingressos.
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’activitat subvencionada.
23. Incidències en la justificació
a) Manca de justificació.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
comunicació del requeriment, 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.
b) Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de
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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.
24. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
25. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, 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 l’entitat beneficiària 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 l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents convocatòries.
26. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
27. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions.
28. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
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seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
29. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. 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 la LPAC, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació
concordant.
32. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”
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Tercer.- APROVAR la convocatòria núm. 08903/17 de la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva per a donar suport a projectes educatius que tinguin com a
objectiu la millora de l’èxit educatiu, la reducció de l’abandonament escolar prematur i
el foment de les habilitats de pares i mares per desenvolupar la seva funció educativa
a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2017.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08903/17
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
2. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius que tinguin com a objectiu la
millora de l’èxit educatiu, la reducció de l’abandonament escolar prematur i el foment de les
habilitats de pares i mares per desenvolupar la seva funció educativa, a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, a favor d’entitats sense finalitat
de lucre.
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament d’aquelles activitats adreçades als
següents objectius específics:
 Impulsar accions per combatre el fracàs escolar i millorar l’èxit educatiu d’infants,
adolescents i joves.
 Promoure accions d’orientació adreçades a adolescents i joves i a les seves famílies
durant les etapes de transició cap a l’educació post obligatòria.
 Promoure accions que afavoreixin el retorn de la població jove al sistema educatiu i la
consolidació dels seus itineraris.
 Impulsar accions per fomentar les capacitats dels pares i mares per a
l’acompanyament en la millora de l’èxit educatiu dels seus fills.
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Es valorarà especialment que els projectes prevegin estratègies per incorporar persones en
situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, i que es realitzin en col·laboració amb
l’administració local.
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades,
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions.
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
associacions de pares i mares i les seves federacions.
3. Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017, aquestes subvencions
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat algun dels
objectius específics, previstos en l’article anterior.
4. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
5. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017.
6. Requisits de les entitats beneficiàries
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), que tinguin domicili social
a la província de Barcelona i reuneixin les següents condicions:
Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit educatiu. Queden
expressament excloses les associacions de pares i mares i les seves federacions, així com
les entitats de caràcter mercantil.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 7 d’aquesta convocatòria.
7. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del
beneficiari i sol·licitant següent:
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a) Identificació del beneficiari, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d’acord
amb l’Annex 1 del model normalitzat.
d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb
l’Annex 2 del model normalitzat.
e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents
compromisos:
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària.
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció.
 Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General
de la Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
f) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb
l’annex 4 del model normalitzat.
g) En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració
responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb
l’annex 5 del model normalitzat.
h) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics
d’atorgament de les subvencions.
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a] i b] d’aquest
article que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es
manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal
com preveu l’article 53 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (en endavant LPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Les entitats només podran presentar un únic projecte.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies
naturals.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la
LPAC.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la
versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
9. Revisió de les sol·licituds i esmena
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.
10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el
nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements d’avaluació
de la qualitat.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius i subcriteris:
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1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i
coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 40 punts repartits de
la següent forma:
a. Grau de qualitat en termes de concreció de les necessitats a què respon; i coherència
dels objectius amb les necessitats i les activitats, fins a 20 punts.
b. Grau de qualitat en termes de concreció del pla de treball, fins a 10 punts.
c. Grau d'interès en termes d'innovació i transferibilitat, fins a 10 punts.
2. Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de persones en
situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, fins a 20 punts repartits de la
següent forma:
a. Incorporació d'estratègies per incorporar persones en situació de vulnerabilitat, fins a
10 punts.
b. Grau d'incidència de les actuacions en l'equitat de l'accés, l'adhesió i la continuïtat en
el projecte, fins a 10 punts.
3. Participació del/s col·lectius destinataris en el disseny, posada en marxa i avaluació del
projecte, fins a 10 punts repartits de la següent forma:
a. Grau de participació en el disseny, fins a 3 punts.
b. Grau de participació en la posada en marxa, fins a 2 punts.
c. Grau de participació en l'avaluació, fins a 5 punts.
4. Participació de la comunitat educativa i/o altres agents del territori, especialment de
l’administració local, en el disseny, posada en marxa i avaluació del projecte, fins a 20
punts repartits de la següent forma:
a. Grau de participació de l'administració local, fins a 10 punts.
b. Grau de participació de la comunitat educativa, fins a 5 punts.
c. Grau de participació d'altres entitats, fins a 5 punts.
5. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació de resultats
previstos, fins 10 punts repartits de la següent forma:
a. Abast dels resultats obtinguts o previstos, fins a 5 punts.
b. Grau de descripció dels mecanismes d'avaluació (indicadors, tècniques...), fins a 5
punts.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €), que aniran a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48900 del pressupost de l’any 2017 de la
Diputació de Barcelona.
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
13. Import individualitzat de les subvencions
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es
determinarà proporcionalment en relació als punts assignats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per:






Diputat delegat d’Educació, com a president de l’òrgan responsable.
Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
Un representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que actuarà com a secretari.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
15. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
16. Acceptació de la subvenció
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.
186

Àrea de Presidència
Secretaria General

17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
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.
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 convocatòries.
b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) 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 referides actuacions i en relació a la subvenció
concedida.
e) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.
f) 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 de les subvencions d’aquesta convocatòria.
g) Si l’import d’algun dels documents justificatius de la despesa és igual o superior a l’import
del contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les
despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans que la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i
d’economia, i se n’ha de justificar l’elecció expressament en una memòria, si aquesta no
recau en la proposta més econòmica.
h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
i) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació
de Barcelona http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa).
j) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 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.
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.
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18. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició
de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de les
despeses directes imputades.
 Els honoraris de professorat i sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb
el projecte o activitat subvencionada; caldrà especificar-ne la seva dedicació al formulari
utilitzat per fer-ne la justificació.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2017, han d’anar a nom de l’entitat
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
19. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
20. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat
subvencionada.
21. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a l’article 22 dels justificants que en ella s’exigeixen.
22. Termini i forma de justificació
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de
2018.
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats
que es troben al lloc web que s’indica a l’article 8 d’aquesta convocatòria i amb el següent
contingut:
Opció A: (Per a subvencions d’import inferior o igual a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
Opció B: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
criteris:
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el
doble del de la subvenció concedida.
d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb
claredat l’activitat a que es refereixen.
e) Només en el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, caldrà presentar els
documents, que hauran de ser originals o fotocòpia compulsada. En el cas de documents
originals es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al
beneficiari.
f) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
g) Aportar detall d’altres ingressos.
En relació a la forma de justificació caldrà relacionar en la memòria de l’actuació, dins de
l’apartat “Resultats obtinguts”:
 Nombre de beneficiaris i/o famílies ateses.
 Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
 Altra informació quantitativa d’impacte.
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’activitat subvencionada.
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23. Incidències en la justificació
a. Manca de justificació.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
comunicació del requeriment, 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.
b. Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des 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.
24. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
25. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, 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 l’entitat beneficiària 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 l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents convocatòries.
26. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
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Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
27. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Convocatòries seran objecte de publicitat
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional
de publicitat de subvencions.
28. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
29. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. 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 la LPAC, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
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jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació
concordant.
32. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Quart.- APROVAR els extractes de les presents convocatòries, als efectes del que
disposa l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015),
els textos íntegres dels quals són els següents:
“I. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS,
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DESTINADES A ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DURANT L’ANY 2017, ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE
FINALITAT DE LUCRE (CODI DE LA CONVOCATÒRIA 08913/17), PROMOGUDA PER
LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
BDNS (identif):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural. Queden,
per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els
aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
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 També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions ...),
per tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en
els seus estatuts.
Segon. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017.
Tercer. Bases reguladores.
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
Quart. Quantia.
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà de QUATRE-CENTS CINQUANTA
MIL EUROS (450.000 €).
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades.
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Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017 hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
II. CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR PROGRAMACIONS D’ACTIVITATS ANUALS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2017, ORGANITZADES O IMPULSADES
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL (CODI DE LA CONVOCATÒRIA:
08923/17), PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA
BDNS (identif):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Federacions i coordinadores que tinguin una unió d’associacions sense ànim de lucre i
de caràcter cultural. S’entén per federació, la unió d’associacions d’acord amb el que
estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.
 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en
els seus estatuts.
Queden excloses aquelles Federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes
culturals de forma secundària en les seves activitats.
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions.
Segon. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
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Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar programacions d’activitats anuals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017, organitzades o impulsades per federacions de caràcter
cultural.
Tercer. Bases reguladores.
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
Quart. Quantia.
L’import que es destinarà per realitzar les actuacions serà de CENT CINQUANTA MIL
EUROS (150.000 €).
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
III. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS A
REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT
L’ANY 2017, A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE (CODI DE LA
CONVOCATÒRIA: 08903/17), PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS
D’EDUCACIÓ
BDNS (identif):
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/educacio/esfl
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin domicili social a la província de
Barcelona i reuneixin les següents condicions:
Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit educatiu. Queden
expressament excloses les associacions de pares i mares i les seves federacions, així com
les entitats de caràcter mercantil.
Segon. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius que tinguin com a objectiu la
millora de l’èxit educatiu, la reducció de l’abandonament escolar prematur i el foment de les
habilitats de pares i mares per desenvolupar la seva funció educativa, a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, a favor d’entitats sense finalitat
de lucre.
Tercer. Bases reguladores.
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) de la LGS, les presents
convocatòries incorporen les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.
Quart. Quantia
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà de DOS-CENTS MIL EUROS
(200.000 €).
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació d’aquest extracte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el
31 de desembre de 2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.
La valoració de les sol·licituds presentades tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o
accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració
per a ser estimats.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.”

Cinquè.- APROVAR els textos de les convocatòries, que incorporen les bases
específiques, i el seus extractes en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i
II 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.
Sisè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
VUIT-CENTS MIL EUROS (800.000 €), d’acord amb la distribució següent:
- SIS-CENTS MIL EUROS (600.000 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48900 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona,
dels quals la quantitat estimada per donar suport a les activitats de cultura popular i
tradicional organitzades per les entitats culturals serà de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €) i la quantitat per a les programacions anuals
de cultura tradicional i popular organitzades o impulsades per les federacions
culturals serà de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €).
- DOS-CENTS MIL EUROS (200.000 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona
per a donar suport a projectes educatius que tinguin com a objectiu la millora de
l’èxit educatiu, la reducció de l’abandonament escolar prematur i el foment de les
habilitats de pares i mares per desenvolupar la seva funció educativa.
Setè.- Aprovar els corresponents models normalitzats per sol·licitar les subvencions
dins de les convocatòries aprovades al present dictamen, que s’adjunten com a annex
III.
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Vuitè.- PUBLICAR l’extracte de les presents convocatòries al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al
Tauler d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona.”
ANNEX III AL DICTAMEN QUE S’APROVARÀ EN LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 23
DE FEBRER DE 2017, RELATIU A LES CONVOCATÒRIES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE
L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA –
GERÈNCIA DE SERVEIS CULTURA I GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ– A FAVOR
D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L’ANY 2017
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Gerència de Serveis d’Educació
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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 (article 25.1).
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, consistent en
suport al desplegament d’actuacions en els àmbits d’acompanyament a l’escolaritat,
orientació, educació permanent, escoles bressol i altres serveis educatius a la petita
infància, participació educativa, planificació educativa i transició escola-treball. Els
seus destinataris són ajuntaments de municipis de la província de Barcelona amb
població fins a 5.000 habitants.
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són: Per tal d’adequar el
repartiment del fons de prestació a les necessitats dels municipis participants, tenint
en compte que a menor mida del municipi més aportació per habitant, es fa
necessari establir un criteri de repartiment que atorgui un mínim d’assignació,
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independentment de la mida del municipi, i que afavoreixi de forma progressiva als
municipis més petits
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació ““Desenvolupament de
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
d’acord amb els següents criteris de distribució:
Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha establert el següent procediment de
repartiment, basat única i exclusivament en un criteri poblacional (les dades de
població emprades han estat les corresponents a 1 de gener de 2016):
1. Determinar una sèrie numèrica que disminueixi progressivament. Aquesta sèrie
numèrica s’obté mitjançant la següent fórmula = Població*(0,001-1)/y)+1, on “y” és
el número que s’estableix per modificar la corba de la funció de repartiment, tenint
en compte que “y” sempre serà més gran que 5000. En la present concessió “y”
s’ha fixat en 10.000 a fi que, aproximadament, els municipis més petits rebin el
doble d’assignació per habitant que els municipis més grans.
2. Multiplicar aquesta sèrie numèrica pel nombre d’habitants de cada municipi,
obtenint així una puntuació per cada municipi
3. L’assignació de cada municipi és directament proporcional a la seva puntuació. Es
divideix la puntuació de cada municipi entre la suma del total de puntuacions i es
multiplica per la quantitat total a repartir (menys una part que s’explica al punt 4),
obtenint així l’import assignat.
4. Tots els municipis reben una quantitat mínima de 1000 €, independentment de
l’assignació obtinguda en el repartiment. Per això serà necessari no repartir la
totalitat de l’import dels fons en el punt 3: s’haurà de reservar una quantitat per
garantir que tots els municipis arribin a aquest mínim.
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5. El procediment es completa assignant la quantitat residual al municipi de més
població de la llista. Aquesta quantitat residual mai serà superior a 300 € i es podrà
modificar en petits imports de 0 a 10 € per tal de quadrar l’assignació final. Enguany
no ha resultat cap quantitat residual.
Ajuntament
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alpens
Argençola
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Bellprat
Borredà
Bruc, El
Brull, El
Cabanyes, Les
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Calaf
Calders
Caldes d'Estrac
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capolat
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu
Castellbell i el Vilar
Castellcir
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Cercs
Collbató
Collsuspina
Copons
Espunyola, L'

Aportació
Diputació
1.007,00 €
7.588,00 €
1.165,00 €
1.000,00 €
7.136,00 €
7.034,00 €
5.666,00 €
6.919,00 €
9.526,00 €
9.009,00 €
1.000,00 €
1.921,00 €
6.567,00 €
1.045,00 €
3.487,00 €
4.771,00 €
10.132,00 €
9.196,00 €
3.520,00 €
8.171,00 €
7.486,00 €
6.671,00 €
1.000,00 €
1.828,00 €
8.362,00 €
10.069,00 €
1.000,00 €
10.194,00 €
2.974,00 €
5.285,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
9.392,00 €
2.749,00 €
6.991,00 €
1.000,00 €
1.747,00 €
6.521,00 €
4.578,00 €
2.205,00 €
7.343,00 €
5.333,00 €
6.045,00 €
4.258,00 €
10.064,00 €
1.375,00 €
1.188,00 €
1.000,00 €

NIF
P0800200H
P0801400C
P0800400D
P0800800E
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0802100H
P0802400B
P0802500I
P0802600G
P0802700E
P0802800C
P0802900A
P0803100G
P0803400A
P0803200E
P0822400H
P0803700D
P0803600F
P0803800B
P0804100F
P0804200D
P0804400J
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I
P0805200C
P0805400I
P0805700B
P0805900H
P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0826800E
P0806800I
P0806900G
P0807000E
P0807700J

230

Població
253
2.467
294
227
2.257
2.212
1.665
2.162
3.705
3.285
75
495
2.014
263
943
1.351
4.553
3.424
953
2.766
2.418
2.057
191
470
2.873
4.407
93
4.775
791
1.528
69
157
176
3.584
726
2.193
165
448
1.995
1.287
573
2.351
1.545
1.807
1.183
4.396
349
300
247

Codi XGL
17/Y/232765
17/Y/232764
17/Y/232763
17/Y/232762
17/Y/232761
17/Y/232760
17/Y/232759
17/Y/232758
17/Y/232757
17/Y/232756
17/Y/232755
17/Y/232754
17/Y/232753
17/Y/232752
17/Y/232751
17/Y/232750
17/Y/232749
17/Y/232748
17/Y/232747
17/Y/232746
17/Y/232745
17/Y/232744
17/Y/232743
17/Y/232742
17/Y/232741
17/Y/232740
17/Y/232739
17/Y/232738
17/Y/232737
17/Y/232736
17/Y/232735
17/Y/232734
17/Y/232733
17/Y/232732
17/Y/232731
17/Y/232730
17/Y/232729
17/Y/232728
17/Y/232727
17/Y/232726
17/Y/232725
17/Y/232724
17/Y/232723
17/Y/232722
17/Y/232721
17/Y/232720
17/Y/232719
17/Y/232718
17/Y/232717

Operació comptable
Número
Posició
1703000296 1
1703000296 2
1703000296 3
1703000296 4
1703000296 5
1703000296 6
1703000296 7
1703000296 8
1703000296 9
1703000296 10
1703000296 11
1703000296 12
1703000296 13
1703000296 14
1703000296 15
1703000296 16
1703000296 17
1703000296 18
1703000296 19
1703000296 20
1703000296 21
1703000296 22
1703000296 23
1703000296 24
1703000296 25
1703000296 26
1703000296 27
1703000296 28
1703000296 29
1703000296 30
1703000296 31
1703000296 32
1703000296 33
1703000296 34
1703000296 35
1703000296 36
1703000296 37
1703000296 38
1703000296 39
1703000296 40
1703000296 41
1703000296 42
1703000296 43
1703000296 44
1703000296 45
1703000296 46
1703000296 47
1703000296 48
1703000296 49
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Ajuntament
Esquirol, L'
Estany, L'
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Gaià
Gallifa
Gironella
Gisclareny
Granada, La
Granera
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hostalets de Pierola, Els
Jorba
Llacuna, La
Lluçà
Malla
Marganell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, Les
Mediona
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montclar
Montesquiu
Montmajor
Montmaneu
Montseny
Muntanyola
Mura
Nou de Berguedà, La
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Perafita
Pla del Penedès, El
Pobla de Claramunt, La
Pobla de Lillet, La

Aportació
Diputació
6.933,00 €
1.583,00 €
3.971,00 €
1.000,00 €
5.067,00 €
1.799,00 €
7.227,00 €
4.919,00 €
4.806,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
10.203,00 €
1.000,00 €
6.753,00 €
1.000,00 €
4.992,00 €
3.333,00 €
7.775,00 €
8.393,00 €
3.111,00 €
3.249,00 €
1.111,00 €
1.061,00 €
1.099,00 €
10.183,00 €
2.707,00 €
8.842,00 €
7.192,00 €
2.654,00 €
8.351,00 €
1.000,00 €
3.447,00 €
1.832,00 €
1.000,00 €
1.264,00 €
2.317,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
9.418,00 €
9.327,00 €
5.823,00 €
9.374,00 €
4.265,00 €
3.192,00 €
1.226,00 €
2.111,00 €
1.000,00 €
2.665,00 €
3.323,00 €
8.576,00 €
9.863,00 €
1.609,00 €
4.475,00 €
6.912,00 €
4.029,00 €

NIF
P0825400E
P0807800H
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808000D
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808900E
P0808600A
P0809100A
P0809200I
P0809300G
P0809400E
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0816100B
P0810200F
P0810300D
P0810800C
P0811000I
P0824200J
P0811400A
P0811500H
P0811600F
P0812100F
P0812700C
P0812600E
P0812900I
P0813000G
P0813100E
P0813200C
P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0814100D
P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0815300I
P5831301F
P0815700J
P0815900F
P0816300H
P0816400F
P0816500C
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2.168
404
1.092
40
1.452
462
2.298
1.401
1.363
160
187
4.829
29
2.091
79
1.426
897
2.559
2.891
831
872
280
267
277
4.725
714
3.170
2.282
699
2.867
119
931
471
151
320
604
219
151
3.607
3.529
1.723
3.569
1.185
855
310
547
139
702
894
3.000
4.075
411
1.253
2.159
1.110

Codi XGL
17/Y/232716
17/Y/232715
17/Y/232714
17/Y/232713
17/Y/232712
17/Y/232711
17/Y/232710
17/Y/232709
17/Y/232708
17/Y/232707
17/Y/232706
17/Y/232705
17/Y/232704
17/Y/232703
17/Y/232702
17/Y/232701
17/Y/232700
17/Y/232699
17/Y/232698
17/Y/232697
17/Y/232696
17/Y/232695
17/Y/232694
17/Y/232693
17/Y/232692
17/Y/232691
17/Y/232690
17/Y/232689
17/Y/232688
17/Y/232687
17/Y/232686
17/Y/232685
17/Y/232684
17/Y/232683
17/Y/232682
17/Y/232681
17/Y/232680
17/Y/232679
17/Y/232678
17/Y/232677
17/Y/232676
17/Y/232675
17/Y/232674
17/Y/232673
17/Y/232672
17/Y/232671
17/Y/232670
17/Y/232669
17/Y/232668
17/Y/232667
17/Y/232666
17/Y/232665
17/Y/232664
17/Y/232663
17/Y/232662

Operació comptable
Número
Posició
1703000296 50
1703000296 51
1703000296 52
1703000296 53
1703000296 54
1703000296 55
1703000296 56
1703000296 57
1703000296 58
1703000296 59
1703000296 60
1703000296 61
1703000296 62
1703000296 63
1703000296 64
1703000296 65
1703000296 66
1703000296 67
1703000296 68
1703000296 69
1703000296 70
1703000296 71
1703000296 72
1703000296 73
1703000296 74
1703000296 75
1703000296 76
1703000296 77
1703000296 78
1703000296 79
1703000296 80
1703000296 81
1703000296 82
1703000296 83
1703000296 84
1703000296 85
1703000296 86
1703000296 87
1703000296 88
1703000296 89
1703000296 90
1703000296 91
1703000296 92
1703000296 93
1703000296 94
1703000296 95
1703000296 96
1703000296 97
1703000296 98
1703000296 99
1703000296 100
1703000296 101
1703000296 102
1703000296 103
1703000296 104
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Ajuntament

Aportació
Diputació

Pont de Vilomara i Rocafort,
El
9.546,00 €
Pontons
1.765,00 €
Prats de Lluçanès
7.787,00 €
Prats de Rei, Els
2.067,00 €
Puigdàlber
1.983,00 €
Puig-reig
9.898,00 €
Pujalt
1.000,00 €
Quar, La
1.000,00 €
Rajadell
2.060,00 €
Rellinars
2.738,00 €
Rubió
1.000,00 €
Rupit i Pruit
1.099,00 €
Sagàs
1.000,00 €
Saldes
1.096,00 €
Sant Agustí de Lluçanès
1.000,00 €
Sant Bartomeu del Grau
3.175,00 €
Sant Boi de Lluçanès
2.038,00 €
Sant Cebrià de Vallalta
9.070,00 €
Sant Climent de Llobregat
9.823,00 €
Sant Cugat Sesgarrigues
3.586,00 €
Sant
Esteve
de
Palautordera
7.855,00 €
Sant Feliu Sasserra
2.345,00 €
Sant Hipòlit de Voltregà
9.244,00 €
Sant Iscle de Vallalta
4.593,00 €
Sant Jaume de Frontanyà
1.000,00 €
Sant Julià de Cerdanyola
1.000,00 €
Sant Julià de Vilatorta
8.756,00 €
Sant Llorenç d'Hortons
7.781,00 €
Sant Llorenç Savall
7.395,00 €
Sant Martí d'Albars
1.000,00 €
Sant Martí de Centelles
4.067,00 €
Sant Martí de Tous
4.280,00 €
Sant Martí Sarroca
8.734,00 €
Sant Martí Sesgueioles
1.458,00 €
Sant Mateu de Bages
2.367,00 €
Sant Pere de Riudebitlles
7.382,00 €
Sant Pere de Torelló
7.505,00 €
Sant Pere de Vilamajor
9.987,00 €
Sant Pere Sallavinera
1.000,00 €
Sant Pol de Mar
10.214,00 €
Sant Quintí de Mediona
6.823,00 €
Sant Quirze de Besora
6.833,00 €
Sant Quirze Safaja
2.435,00 €
Sant Sadurní d'Osormort
1.000,00 €
Sant Salvador de Guardiola 8.798,00 €
Sant Vicenç de Torelló
6.523,00 €
Santa Cecília de Voltregà
1.000,00 €
Santa Eugènia de Berga
7.111,00 €
Santa Eulàlia de Riuprimer
4.514,00 €
Santa Fe del Penedès
1.470,00 €
Santa Maria de Besora
1.000,00 €
Santa Maria de Martorelles
3.212,00 €
Santa Maria de Merlès
1.000,00 €

NIF

Població

Codi XGL

Operació comptable
Número
Posició

P0818100J
P0816700I
P0817000C
P0816900E
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817800F
P0818400D
P0818500A
P0818700G
P0818900C
P0819400C
P0819800D
P0820000H
P0820200D
P0820300B
P0820500G

3.724
453
2.565
535
512
4.123
198
54
533
723
231
277
152
276
92
850
527
3.329
4.024
973

17/Y/232661
17/Y/232660
17/Y/232659
17/Y/232658
17/Y/232657
17/Y/232656
17/Y/232655
17/Y/232654
17/Y/232653
17/Y/232652
17/Y/232651
17/Y/232650
17/Y/232649
17/Y/232648
17/Y/232647
17/Y/232646
17/Y/232645
17/Y/232644
17/Y/232643
17/Y/232642

1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

P0820600E
P0821100E
P0821400I
P0819200G
P0821500F
P0831100C
P0821800J
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822800I
P0822900G
P0823200A
P0823300I
P0823400G
P0818800E
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823900F
P0824100B
P0809700H
P0826500A
P0824300H
P0824600A
P0824700I
P0824900E
P0825300G
P0825600J
P0825500B

2.599
612
3.462
1.292
27
251
3.113
2.562
2.375
108
1.122
1.190
3.099
371
618
2.369
2.427
4.257
158
4.951
2.121
2.125
637
80
3.141
1.996
183
2.246
1.266
374
148
861
178

17/Y/232641
17/Y/232640
17/Y/232639
17/Y/232638
17/Y/232637
17/Y/232636
17/Y/232635
17/Y/232634
17/Y/232633
17/Y/232632
17/Y/232631
17/Y/232630
17/Y/232629
17/Y/232628
17/Y/232627
17/Y/232626
17/Y/232625
17/Y/232624
17/Y/232623
17/Y/232622
17/Y/232621
17/Y/232620
17/Y/232619
17/Y/232618
17/Y/232617
17/Y/232616
17/Y/232615
17/Y/232614
17/Y/232613
17/Y/232612
17/Y/232611
17/Y/232610
17/Y/232609

1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296
1703000296

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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Ajuntament
Santa Maria de Miralles
Santa Maria d'Oló
Santa Susanna
Seva
Sobremunt
Sora
Subirats
Tagamanent
Talamanca
Tavèrnoles
Tavertet
Torre de Claramunt, La
Torrelavit
Torrelles de Foix
Ullastrell
Vallbona d'Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallromanes
Veciana
Vilada
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix
Total

Aportació
Diputació
1.000,00 €
3.849,00 €
9.062,00 €
9.224,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
8.571,00 €
1.249,00 €
1.000,00 €
1.257,00 €
1.000,00 €
9.544,00 €
4.954,00 €
7.009,00 €
6.628,00 €
4.951,00 €
1.011,00 €
8.182,00 €
7.707,00 €
1.000,00 €
1.680,00 €
2.601,00 €
1.222,00 €
4.006,00 €
1.000,00 €
800.000 €

NIF
P0825700H
P0825800F
P0826100J
P0826900C
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827600H
P0827700F
P0827500J
P0828000J
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0829000I
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829700D
P0829800B
P0830000F
P0830700A
P0830400H
P0830500E
P0830900G

Població
132
1.054
3.323
3.446
83
189
2.997
316
186
318
112
3.722
1.413
2.201
2.039
1.412
254
2.772
2.525
173
430
684
309
1.103
162

Codi XGL
17/Y/232608
17/Y/232607
17/Y/232606
17/Y/232605
17/Y/232604
17/Y/232603
17/Y/232602
17/Y/232601
17/Y/232600
17/Y/232599
17/Y/232598
17/Y/232597
17/Y/232596
17/Y/232595
17/Y/232594
17/Y/232593
17/Y/232592
17/Y/232591
17/Y/232590
17/Y/232589
17/Y/232588
17/Y/232587
17/Y/232586
17/Y/232585
17/Y/232584

Operació comptable
Número
Posició
1703000296 158
1703000296 159
1703000296 160
1703000296 161
1703000296 162
1703000296 163
1703000296 164
1703000296 165
1703000296 166
1703000296 167
1703000296 168
1703000296 169
1703000296 170
1703000296 171
1703000296 172
1703000296 173
1703000296 174
1703000296 175
1703000296 176
1703000296 177
1703000296 178
1703000296 179
1703000296 180
1703000296 181
1703000296 182

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de vuit-cents mil euros
(800.000,00 EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46283 del pressupost de
l’any 2017.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació.
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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
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delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris
admesos.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent o la seva esmena tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o esmenat el defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució i justificació.
2.1. 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.
2.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
2.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-019).
2.5. Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
2.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
2.7. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
2.8. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
2.9. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris.
2.10. 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.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
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2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
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.
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import concedit
sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació de
despeses per la totalitat de l’ajut.
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.
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.
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.
Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
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.
Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
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.

3. Pagament.
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 1.500,00 €, es
paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens destinatari
presenti l’acceptació.
b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 1.500,00 €, es paga
per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari
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presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la concessió es farà
prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.
c. En cas en què del resultat d’aplicar aquest percentatge l’import a pagar sigui
inferior a 1.500,00 €, el primer pagament és d’aquest import. El segon ho és de
l’import restant de la concessió.
4. Renúncia.
4.1. 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.
4.2. Durant l’any 2017, es podran aplicar les quantitats alliberades com a
conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons atorgats.
5. Audiència i tancament.
5.1. 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.
5.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
5.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
5.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració, mitjançant l’addenda núm. 3, entre la Diputació
de Barcelona i el Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de
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Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”, per a promoure la Iniciativa “Escola Nova del
Segle 21: Aliança per un sistema educatiu avançat” Programa EN21.- 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
1. El canvi de segle, la irrupció d’internet i el canvi tecnològic exponencial han fet més
evident la demanda ja existent perquè el sistema educatiu superi l’enfocament
tradicional basat en la transmissió de coneixements i se centri en la formació de
persones autònomes amb competències per viure plenament.
2. A l’àmbit educatiu, i a l’actual Mandat 2015/19, la Diputació de Barcelona té com a
objectius estratègics connectar l’educació i la cohesió social, com a pilars bàsics de
l’Estat del Benestar, amb la ciutadania. Conseqüentment, entén com a eixos
estratègics d’actuació: la promoció de l’èxit educatiu i la coresponsabilitat social i
institucional. En aquest context, fa una aposta clara per un sistema educatiu que
generi competències per a la vida.
3. El Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa” i la Diputació de Barcelona han fet públic en diferents espais,
com per exemple en el XXIV Fòrum Local d’Educació impulsat per la Gerència de
Serveis d’Educació de la nostra Corporació, que coincideixen en la necessitat
d’impulsar un canvi educatiu a Catalunya en la direcció més amunt assenyalada.
4. Atesa aquesta confluència d’interessos, la complementarietat i la coincidència de
les seves finalitats institucionals que han considerat convenient establir un marc
permanent de col·laboració que ho faci possible per assolir un millor compliment.
5. En aquest sentit, la participació de la Diputació coadjuvarà a fer realitat els principis
d’equitat, d’igualtat i de no discriminació del sistema educatiu facilitant que aquest
moviment de transformació educativa es pugui dur a terme a l’àmbit local a tots
aquells centres que vulguin participar-hi a través principalment de la creació i de la
dinamització de xarxes locals, les quals s’aniran articulant com a concreció del
conveni marc de col·laboració que es proposa aprovar.
6. En data 7 de gener de 2016 es va signar un conveni marc entre el Centre UNESCO
de Catalunya, la UOC, i la Fundació Jaume Bofill, com a entitats promotores del
Programa “Escola Nova del segle 21: Aliança per un sistema educatiu avançat” (en
endavant Programa EN21) per a l’actualització del sistema educatiu català. Per
addenda núm.1 al conveni marc es van establir les funcions que corresponen al
director/a del citat Programa EN21 i es va nomenar al Sr. Eduard Vallory i Subirà
com a director.
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7. Posteriorment, el 18 d’abril de 2016, la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”, es va incorporar al conveni marc de
col·laboració citat, com a entitat promotora del Programa EN21, instrumentant-se la
dita incorporació mitjançant addenda núm. 2. Al seu torn, es proposa que la
incorporació de la Diputació de Barcelona s’instrumenti mitjançant addenda núm. 3
al citat conveni de 7 de gener de 2016.
8. Paral·lelament, les tres entitats inicialment promotores van signar el 27 de juny de
2016 un conveni marc de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (mitjançant
el Departament d’Ensenyament) amb l’objectiu d’establir un àmbit d’actuació
conjunt que contribuís a l’actualització del sistema educatiu a Catalunya, en virtut
del qual, entre d’altres, la Generalitat assumí el compromís d’autoritzar els centres a
participar en el Programa EN21.
Fonaments de dret
1. Vistes les competències que té atorgades legalment la Diputació de Barcelona per
donar suport tècnic, econòmic, jurídic i tecnològic als ajuntaments del seu àmbit
territorial, així com per col·laborar en el seu desenvolupament social (art. 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i arts 91 i 92 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).
2. Atès que aquest conveni compleix amb els requisits establerts per als convenis del
sector públic establerts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic (a partir d’ara LRJSP), publicada al BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015, i
a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (a partir d’ara LRJPAPC), publicada al
DOGC núm. 5686 de 5 d’agost de 2010.
3. Vist que consta a l’expedient administratiu la memòria justificativa prevista a l’article
50.1 LRJSP i a l’art.111.3 LRJPAPC.
4. Atès l’establert a 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, 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) segons el qual és
competència de la Junta de Govern de la Corporació l’adopció d’aquests acords;
competència que exerceix per delegació de la Presidència de la Diputació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que
s’ elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concertació d’un conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de
Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, “la Caixa”, per a promoure la iniciativa “Escola Nova del Segle 21:
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Aliança per un sistema educatiu avançat” (Programa EN21), que s’instrumentarà com
a addenda núm.3 al conveni marc signat inicialment per les parts el 7 de gener de
2016 –modificat per addendes núms. 1 i 2 subscrites el 19 de febrer i el 18 d’abril de
2016, respectivament-, al qual s’incorpora la Diputació de Barcelona.
Segon.- APROVAR la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“ADDENDA NÚM.3 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE
UNESCO DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, LA
FUNDACIÓ JAUME BOFILL, LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA “la Caixa” I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
PROMOURE LA INICIATIVA ESCOLA NOVA DEL SEGLE 21.
INTERVENEN
D’una part, el Sr. Gerard Segú i López, director del Centre UNESCO de Catalunya, en nom i
representació d’aquesta entitat, amb el CIF G08996951, domiciliada a Barcelona, carrer
Diputació, 276, que actua com a representant legal de la institució en qualitat de director,
segons l’article 21 dels estatuts d’aquesta associació.
De l’altra part, el Sr. Josep A. Planell, Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya
(en endavant UOC), amb el CIF núm. G·60667813, i amb domicili social a Barcelona,
avinguda del Tibidabo, 39-43, en nom i representació d’aquesta universitat, que actua a
l’empara de l’acord pres pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya, en data 11 de març de 2013, ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 19 de març de 2013, i d’acord amb els poders atorgats davant el notari de
Barcelona Sr. Francisco Armas Omedes, segons escriptura pública amb número de protocol
X, el 16 d’abril de 2013.
De l’altra part, el Sr. Ismael Palacín Giner, director de la Fundació Jaume Bofill, en nom i
representació d’aquesta entitat, amb el CIF núm. G·08241036, domiciliada a Barcelona,
carrer Provença 324, que actua com a representant legal de la institució en qualitat de
director, segons l’establert a l’escriptura de nomenament de director i apoderament, núm.
1.191 de data 20 de juliol de 2010, del protocol del Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya,
Sr. Juan José López Burniol.
De l’altra part, la Sra. Elisa Durán Montolío, Directora General Adjunta de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (d’ara endavant, Fundació
Bancària “la Caixa”), amb CIF núm. G-58899998, en nom i representació d’aquesta entitat,
amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal, 621-629 segons……………
I de l’altra part l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de
Barcelona, amb CIF núm. P·0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya, 126, 08008
Barcelona, en aplicació de l’apartat 2.4.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
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la Sra. Petra Mahillo García,
secretària general de la corporació en exercici de les facultats atorgades per l’art.92 bis.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim Local, i de la reserva de funcions
establerta a l’apartat XVI apartat f/ del Decret, de la Presidència de la Diputació núm
7731/16, de 28 de juliol, de delegació de funcions de Secretaria en el mandat 2015-2019
(publicada al BOPB de 3 d’agost de 2016).
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Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per
a subscriure’l, així com que els seus respectius òrgans de govern han autoritzat la
concertació d’aquesta addenda núm.3 que modifica el conveni marc de col·laboració inicial.
En aplicació de l’art.110.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, cal dir que la Diputació de
Barcelona la va aprovar per acord de la Junta de Govern de data ...... pres en exercici de la
competència delegada per la Presidència de la Corporació (apartat 3.4.i.1 de la Refosa
1/2016 abans citada).
EXPOSEN
1. El canvi de segle, la irrupció d’internet, i el canvi tecnològic exponencial han fet encara
més palesa la demanda perquè el sistema educatiu superi l’enfocament tradicional basat
en la transmissió de coneixements que s’ha demostrat no condueix a un aprenentatge
significatiu, i se centri en la generació de competències per a la vida que possibilitin
persones autònomes amb una vida plena.
2. En data 7 de gener de 2016 es va signar un conveni marc inicial entre el Centre
UNESCO de Catalunya, la UOC, i la Fundació Jaume Bofill per a la creació del programa
“Escola Nova del segle 21: Aliança per un sistema educatiu avançat” (en endavant el
Programa EN21), amb l’objectiu de promoure una actualització disruptiva del sistema
educatiu a Catalunya per tal que el seu propòsit i metodologies d’avaluació s’enfoquin a
generar competències per a la vida en la societat del coneixement, i que les seves
pràctiques d’aprenentatge es fonamentin en el coneixement científic de com les
persones aprenen.
3. Per addenda núm.1 del conveni de 19 de febrer de 2016, les parts van procedir a
desenvolupar el conveni i van crear la figura del/de la director/a del programa amb les
funcions principals de representar públicament el Programa EN21, coordinar: els socis,
l’estratègia, les actuacions, i el comitè executiu (Consell de Direcció), així com
addicionalment la facultat per signar en nom del programa els convenis de col·laboració
que el desenvolupessin. Tanmateix en aquesta mateixa addenda es procedia a nomenar
al Sr. Eduard Vallory i Subirà per ocupar aquest càrrec.
4. Posteriorment, per addenda modificativa del conveni marc de 18 d’abril de 2016, va
entrar a formar part de les entitats promotores la Fundació Bancària “la Caixa”.
5. La Diputació de Barcelona és una administració pública local que té entre les seves
competències la d’oferir suport tècnic, econòmic, jurídic i tecnològic als ajuntaments de la
província de Barcelona perquè puguin prestar serveis locals de qualitat, de manera més
homogènia, a tot el territori. En l’àmbit educatiu dóna suport als ens locals en el
desenvolupament de les seves polítiques educatives. En aquest sentit, la Diputació de
Barcelona fomenta l’assoliment d’una major coresponsabilitat del món local per donar
una millor resposta a les necessitats i reptes educatius dels municipis. Pel que fa als
objectius estratègics de l’actual mandat, la Delegació d’Educació vol contribuir a la
promoció de l’èxit educatiu, entès com a èxit personal al llarg de la vida, i per això
impulsa i participa en projectes innovadors basats en el desenvolupament de
competències per la vida, enfortint la col·laboració dels ens locals amb els centres
educatius i la connexió amb la resta d’agents educatius de l’entorn.
És en base a aquestes competències i objectius estratègics a l’àmbit educatiu, pel
Mandat 2015/19, que la Diputació de Barcelona vol col·laborar en el Programa EN21 i
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esdevenir també promotora del mateix. La seva participació permetrà impulsar i
dinamitzar xarxes d’aprenentatge amb les escoles que formen part del Programa EN21
sobre una base local i/o territorial, i amb la implicació dels ens locals, perquè aquests
puguin jugar un paper rellevant com agents de canvi educatiu en els seus respectius
municipis.
6. El Centre UNESCO de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació
Jaume Bofill, i la Fundació Bancària “la Caixa” estan d’acord en què la Diputació de
Barcelona esdevingui part del Conveni, acceptant les condicions i assumint els
compromisos i obligacions establerts en el mateix, com una promotora més del Programa
EN21.
7. La participació d’una Administració Pública com la Diputació comporta l’aplicació de la
normativa que regula els convenis en el sector públic (principalment la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, publicada al BOE núm. 236 de 2 d’octubre
de 2015, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya publicada al DOGC núm. 5686 de 5 d’agost de
2010). I per tant la necessitat de procedir a modificar alguns punts del conveni marc de
col·laboració inicial per adaptar-los a aquesta normativa.
En base a l’exposat, totes les parts es reconeixen plena capacitat jurídica i acorden
formalitzar aquesta Addenda de modificació, en els següents termes:
PACTES
Primer.- La Diputació de Barcelona com a promotora del projecte
El Centre UNESCO de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Jaume
Bofill, i la Fundació Bancària “la Caixa” acorden modificar el conveni marc de col·laboració,
incorporant la Diputació de Barcelona com a part de ple Dret del mateix.
La Diputació de Barcelona accepta totes les condicions del citat Conveni i assumeix tots els
compromisos i obligacions establerts en aquest, esdevenint així part promotora de la
iniciativa “Escola Nova del segle 21: Aliança per un sistema educatiu avançat” (en endavant
el Programa EN21).
En conseqüència, tot el Conveni s’ha d’entendre modificat en el següent sentit: en totes les
referències a les parts del Conveni i a les institucions promotores del programa s’ha
d’entendre inclosa la Diputació de Barcelona. Així mateix, totes les referències a les “4
institucions” i a les “4 parts” es substitueixen per les “5 institucions” i les “5 parts”.
Segon.- Ampliació dels objectius d’implementació de la clàusula segona del Conveni
S’acorda ampliar els objectius d’implementació de la clàusula segona que passen de set (7)
a vuit (8) incorporant-se com a vuitè (8) el següent:
“Desplegar xarxes d’aprenentatge sobre una base local i/o territorial, amb la participació de
les escoles que formen part del programa i amb la implicació dels ens locals, perquè
esdevinguin ecosistemes d’innovació per adquirir i compartir coneixements sobre el marc
d’escola avançada i puguin reforçar i amplificar l’abast dels objectius previstos.”.
Tercer.- Modificació de la clàusula tercera sobre formalització d’accions conjuntes
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En aplicació de la normativa que regula els convenis del sector públic, les parts acorden
modificar íntegrament la clàusula tercera del Conveni, que resta substituïda i redactada en
els següents termes:
“En el cas que s’hagin de dur a terme accions conjuntes, més enllà de la coordinació
necessària per a assolir els objectius del programa, s’establiran addendes a aquest conveni
en les quals caldrà incorporar el contingut mínim establert legalment per als convenis del
sector públic que resulti aplicable, i on s’hi inclouran, entre d’altres, els següents aspectes:
a) Parts intervinents i capacitat jurídica amb què actuen.
b) Abast i objectius del Programa.
c) Descripció dels treballs que cal dur a terme, termini i tasques que corresponen a
cadascuna de les parts, indicant: la titularitat i les actuacions de transferència i
divulgació dels resultats obtinguts, així com en el seu cas la competència exercida.
d) Pressupost total, recursos materials i humans que exigeix el projecte amb
especificació de les aportacions de cada una de les parts.
e) Compromisos econòmics assumits per les parts, quan s’escaigui. I en aquest cas, la
seva distribució temporal per anualitats i si procedeix la seva imputació
pressupostària concreta en els termes de la legislació pressupostària.
f) Règim d’acreditació i justificació dels costos i de pagament.
g) Vigència, règim d’incompliment i d’indemnització.
h) Identificació del càrrec i/o del nom de les persones de cada part que són
responsables de la coordinació i l’execució de cada projecte.
i) Resta de previsions de la normativa que regula els convenis del sector públic.
Les parts poden portar a terme projectes, programes i altres formes de col·laboració que
acordin a l’empara d’aquest conveni, per mitjà de qualsevol institució o empresa en què
participin seguint el procediment legalment establert. Tindran l’obligació de comunicar-lo a
les altres parts amb caràcter previ a l’inici de les actuacions. La no notificació en temps i
forma pot ser al·legada com a causa suficient per les altres parts per resoldre de forma
unilateral o col·lectiva el conveni. A l’igual que la no acceptació per una de les Parts quan la
part proposant no desisteixi de la forma de col·laboració proposada i no acceptada.
Quart: Modificació de la clàusula desena del Conveni “Entrada en vigor i durada”
Les parts acorden, així mateix, modificar íntegrament la clàusula desena del Conveni, que
resta substituïda i redactada en aquests termes:
“La vigència d’aquest acord s’estén des del 7 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de
2019.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini establert, els firmants podran
acordar unànimement la seva pròrroga, per un termini de fins a quatre anys addicionals més
o la seva extinció.”
Cinquè: Modificació de la clàusula onzena del Conveni “Resolució”
Les parts acorden substituir íntegrament la clàusula onzena del Conveni pel següent
redactat:
“Són causes de resolució d’aquest conveni les següents:
a) El transcurs del termini de vigència
b) L’acord unànime de les parts signants, manifestat per escrit.
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c) La manifestació de qualsevol de les parts de la voluntat de resoldre’l, mitjançant una
comunicació fefaent i per escrit al comitè de seguiment del conveni i a les altres parts
amb tres (3) mesos d’antelació, com a mínim, a la finalització de l’anualitat. Caldrà
que no s’afectin les accions ja començades pendents d’acabar, i que es liquidin les
obligacions contretes per la part que vulgui resoldre’l. La resolució per separació
d’una de les parts només afectarà la part manifestant, però és causa suficient perquè
les altres parts decideixin també la seva separació individual del conveni o, en el seu
cas, la resolució unànime d’aquest.
d) L’incompliment d'alguna de les parts de les obligacions assumides en virtut d’aquest
conveni donarà dret a les altres parts a resoldre’l. Qualsevol de les parts podrà
notificar a la part incomplidora un requeriment perquè procedeixi al seu compliment,
indicant el termini per fer-ho, el qual, en termes generals, serà de trenta (30) dies.
Aquest requeriment s’haurà de comunicar al comitè de seguiment del conveni i a la
resta de parts. Si transcorregut aquest termini, continues l’incompliment, la part que el
va comunicar procedirà a notificar a les altres parts la concurrència d’una causa de
resolució i s’entendrà resolt el conveni.
e) Les causes particulars establertes en aquest conveni i les generals que s’estableixen
en la legislació vigent i en concret en la normativa que regula els convenis del sector
públic.
En tot cas quan concorri qualsevol causa de resolució, el comitè de seguiment determinarà,
com a mínim, les addendes, les tasques i els compromisos que se’n derivin i siguin vigents,
el règim de liquidació, així com, si s’escau, la possible indemnització dels perjudicis causats
en cas d’incompliment. També podrà acordar la continuació o la finalització de les
actuacions en curs que consideri oportunes establint un termini improrrogable pel seu
acabament, transcorregut el qual procedirà a la liquidació que correspongui del conveni en
els termes establerts a la normativa que regula els convenis del sector públic.”.
Sisè: Modificació de la clàusula dotzena del Conveni “Comitè de Seguiment”
Les parts també acorden modificar la clàusula dotzena del Conveni en els següents termes:
1. Establir, i afegir al redactat actual d’aquesta clàusula, en compliment de la normativa
que regula el contingut mínim dels convenis del sector públic que:
“El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits per les parts, així com la resolució dels problemes
d’interpretació i de compliment del conveni (sens perjudici de la resta de funcions
establertes de forma específica al conveni i a la normativa general que regula els
convenis del sector públic) serà exercit pel Consell de Direcció.”
2. Incorporar a aquesta clàusula el següent redactat:
“Fins que el Consell de Direcció no es doti d’una regulació pròpia respecte a les
funcions i al seu funcionament, serà d’aplicació específica el règim establert pels
òrgans col·legiats a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya o per la normativa que la substitueixi”.
3. Afegir el següent:
“Cada part s’encarregarà de traslladar les propostes d’acord del Consell de Direcció
als seus respectius òrgans de govern per a la seva aprovació quan sigui procedent”
4. Afegir al Consell de Direcció, el/la gerent/a dels Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
Setè: Modificació de la clàusula tretzena del Conveni “Jurisdicció”
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Les parts acorden incorporar a la clàusula tretzena aquest redactat: “Tot això sens perjudici
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, si s’escau.”
Vuitè: Modificació de la clàusula catorzena del Conveni “Llei aplicable”
Les parts acorden, així mateix, substituir íntegrament la clàusula catorzena del Conveni pel
següent redactat:
“Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no
s’hi preveuen es regeixen per la legislació catalana i per l’espanyola vigents que regulen els
convenis del sector públic i que a l’actualitat són amb caràcter principal: la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, publicada al BOE núm. 236 de 2 d’octubre de
2015, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya publicada al DOGC núm. 5686 de 5 d’agost de
2010.“
Novè: Creació de la clàusula quinzena sobre “notificacions”
Es crea la clàusula quinzena amb aquest redactat:
“Les parts acorden que, a l’efecte de coordinació de notificacions, s’estableixi el domicili
social de la Fundació Jaume Bofill, la qual s’encarregarà de les notificacions fefaents a cada
part signatària. Tot això sense perjudici de les notificacions que siguin de compliment
preceptiu d’una part. “
Desè: Manteniment de les restants clàusules del Conveni
Les parts estableixen expressament que seran d’aplicació tots els compromisos i condicions
que regula el Conveni, a tots els efectes, sempre que no contradiguin allò previst als Pactes
anteriors.
El Conveni i les seves addendes constitueixen la totalitat de l’Acord subscrit entre les parts.
Cap modificació o esmena serà vàlida tret de que es realitzi per escrit i sigui signada per
cadascuna de les parts.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document en cinc (5) exemplars i a un
sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen. “

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les altres parts promotores del conveni marc de
col·laboració del Programa EN21, així com a la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament).”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Nosaltres, en sessió plenària, ja vam donar la nostra
opinió sobre aquest programa. També, posar de manifest aquesta ambigüitat amb què
es planteja el Centre UNESCO de Catalunya, que és una entitat que no té res a veure
amb la UNESCO. Entenem que, atesa la situació actual de l’ensenyament públic a
Catalunya i, concretament, a la demarcació de Barcelona, aquest no és el programa
que la situació requereix al nostre entendre.
Respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC-AM), qui diu: Permeti’m
discrepar plenament, amb tot el respecte, evidentment, d’aquests plantejaments. El
sistema educatiu que tenim en aquests moments al nostre país i, per extensió, a la
demarcació de Barcelona presenta, com a mínim, resultats francament millorables:
tenim un índex d’abandonament escolar prematur molt elevat, tenim problemes de
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segregació escolar, tenim problemes de model d’escola i d’allò que passa dins de les
escoles; el propòsit de l’ensenyament i de l’aprenentatge i la trajectòria formativa dels
nostres alumnes, educativa, amb una visió al llarg de la nostra vida, és, permeti’m dirho, francament millorable.
El nostre propòsit, pel qual hem entrat en aquest programa, és perquè, des dels
mateixos centres, es plantegin solucions en aquells problemes a què en molts cops els
ajuntaments donem resposta: abandonament escolar prematur, falta de motivació dels
alumnes, manca d’orientació, pels quals generem, a tots els ajuntaments de la
Diputació, molts programes per donar resposta i que, molt probablement, la resposta
mateixa es troba dintre del funcionament del mateix sistema educatiu. Es troba, doncs,
a les sales dels expulsats, dels alumnes dels instituts, es troba en aquests alumnes
que perden motivació en formar-se i educar-se i que, per dir-ho d’alguna manera, el
sistema, més que motivar-los a continuar aprenent tota la vida, els vacuna contra
aquesta necessitat. Entenem que aquí, amb totes les excepcions, que n’hi ha i moltes,
s’ha de fer un plantejament global i és pel qual nosaltres hi hem entrat, des d’una
perspectiva pública. I, com vostès ja saben, això s’ha organitzat en xarxes d’innovació
local, que tenen un pes municipal en educació, per tal d’acompanyar aquests centres.
Evidentment, no els hem de dir què han de fer, sinó acompanyar aquests centres cap
a uns models que responguin més a les necessitats dels alumnes que tenim avui i a tot
allò que hem après, de la ciència i la neurociència, de com aprenen i quin hauria de
ser el model d’escola en el qual ens trobem i el qual voldríem o, si més no, seria
necessari. Per tant, permetin la discrepància i espero que d’aquí a un parell d’anys
puguem discutir molt tranquil·lament, a partir dels resultats, qui dels dos tenia raó.
Intervé novament el diputat senyor Duran i diu: Molt breument. Senyor Homet, vostè
sap que podríem estar jornades senceres parlant d’aquesta qüestió i no és el cas.
Vostè sap que qualsevol sistema que es pot mesurar és evident que és un sistema
que es pot millorar; també, el sistema educatiu. En tot cas, nosaltres observem una
degradació progressiva del sistema públic d’ensenyament que ve motivada, entre
d’altres coses, per les retallades que s’hi han practicat. Dit això, el nostre
posicionament és clar i ho deixaríem aquí.
Pren la paraula la presidenta, senyora Conesa (CiU), i diu: Aquest és un tema
apassionat i dóna per a molt i, per tant, jo crec que també serà interessant fer el
seguiment, és a dir, de quins són els processos que es van implementant a totes les
escoles que siguin objecte del projecte.
Tot seguit dóna la paraula a la diputada del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu:
És una pregunta en relació amb el conveni. No hi apareix el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
El diputat senyor Homet diu: La resposta és clara: el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat no forma part del programa Escola Nova 21. Això no vol dir, en cap cas,
que sigui un projecte o un programa que es faci d’esquenes ni en contra del
Departament d’Ensenyament o que el Departament d’Ensenyament no hi sigui. El
Departament ha optat, i aquí entendrà que amb tot el meu respecte institucional, per
acompanyar o facilitar aquest programa però no per formar-ne part. Per tant, entenguin
que no puc justificar les raons del Departament però, en tot cas, és una decisió penso
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que raonada i que respon a una determinada estratègia, del Departament, de no ser
membre impulsor del programa Escola Nova 21.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres del Projecte
de canvi de sentit del trànsit del carrer dels Peons Caminers a la ctra. B-502 a
favor de l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2016/8789.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 01/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Argentona de data 26 de juliol de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització de les obres del Projecte de canvi del
sentit del trànsit del carrer dels Peons Caminers, a la carretera B-502 del PK 6+318 al
PK 6+372, marge dret, tram urbà i travessera, al terme municipal d’Argentona
(expedient núm. 2016/8789).
En data 03/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Argentona en data 26 de juliol de 2016
i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Argentona, autorització de les
obres del Projecte de canvi del sentit del trànsit del carrer dels Peons Caminers, a la
carretera B-502 del PK 6+318 al PK 6+372, marge dret, tram urbà i travessera, al
terme municipal d’Argentona (expedient núm. 2016/8789), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Argentona, amb domicili a
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Gran, 59, amb indicació dels
recursos procedents.”
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de conservació
d’edificació (manteniment d’una teulada) a la ctra. BV-4342 a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/9842.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 06/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 22 de setembre de 2016 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació
(manteniment d’una teulada) i construcció d’edificació (tancament d’un cobert), a la
carretera BV-4342 al PK 2+526 marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Martí d'Albars (expedient núm. 2016/9842).
En data 02/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 22 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:
Obres conservació edificació:
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- 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
del 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,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
D’altra banda s’informa que la petició d’obres de tancament d’un cobert existent resten
fora de la zona de protecció de la carretera BV-4342.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de conservació
d'edificació (manteniment d’una teulada), a la carretera BV-4342 al PK 2+526 marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm.
2016/9842), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Bigues i Riells, en resolució de l’expedient núm. 2016/9843.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
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En data 04/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Bigues i Riells de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un aparcament
provisional, a la carretera BV-1483 del PK 1+366 al PK 1+434, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient núm. 2016/9843).
En data 03/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Bigues i Riells en data 04 d'octubre
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:
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de les zones de
domini públic i servitud de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m.
respecte de l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera.

- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
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- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a l’accés i dos grups de
senyals, un per cada sentit de circulació, P-1 conjuntament amb R-301 limitació de
velocitat de 50 quilometres /hora. Les senyals seran de 90 cm i nivell II.
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo 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.
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat dels talussos, calçada i de tots
elements funcionals de la carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
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- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Bigues i Riells, autorització
d’obres de construcció d'un aparcament provisional, a la carretera BV-1483 del PK
1+366 al PK 1+434, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i
Riells (expedient núm. 2016/9843), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb
domicili a efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Avinguda Prat de la Riba,
167, amb indicació dels recursos procedents.”
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/10023.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Fets
En data 11/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la senyora XXX de la mateixa data, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1468
257

Àrea de Presidència
Secretaria General

del PK 11+020 al PK 11+021, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Barcelona (expedient núm. 2016/10023).
En data 17/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la senyora XXX en data 11 d'octubre 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:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- La part més pròxima del mirall restarà a més d’un metre de la calçada.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a la senyora XXX, autorització d’obres d’instal·lació
de mirall, a la carretera BV-1468 del PK 11+020 al PK 11+021, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2016/10023), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de
vegetació, a la ctra. C-243b, a favor de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, en
resolució de l’expedient núm. 2016/10062.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 18/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, de la mateixa data, en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la
carretera C-243b del PK 3+700 al PK 4+050, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Castellví de Rosanes (expedient núm. 2016/10062).
En data 29/11/2016 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 l’Ajuntament de Castellví de Rosanes en data 18
d'octubre de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 76.1 i 104.a del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- 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.
- La senyalització de l’actuació es situarà a la distància necessària dels treballs
perquè els conductors tinguin temps i espai suficients per frenar, si s’escau.
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- 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.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
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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.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes,
autorització d’estassada de vegetació, a la carretera C-243b del PK 3+700 al PK
4+050, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de Rosanes
(expedient núm. 2016/10062), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellví de Rosanes (08769), carrer Sant Antoni,
1, amb indicació dels recursos procedents.”
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de
l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2016/10065.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 14/10/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de data 10 d'octubre de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accessos
existents, a la carretera BV-1462 del PK 0+320 al PK 0+330 i del PK 1+170 al
PK1+175, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient
núm. 2016/10065).
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En data 11/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Barcelona en data 10 d'octubre 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’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).
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Barcelona, autorització d’obres
de condicionament d'accessos existents, a la carretera BV-1462 del PK 0+320 al PK
0+330 i del PK 1+170 al PK1+175, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Barcelona (expedient núm. 2016/10065), que s’hauran de dur a terme d’acord amb
les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe
tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Carretera de Vallvidrera Les Planes, 5696, Oficina de Collserola / Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb indicació dels
recursos procedents.”
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/16.- La Junta, de conformitat
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amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Fets
En data 30/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX, de data 15 de desembre de 2016, en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edifici, a la carretera
C-1413b al PK 14+880, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de
Centelles (expedient núm. 2017/16).
En data 12/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 15 de desembre de 2016 i
d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Només es poden realitzar obres de conservació i manteniment que no impliquin
reconstrucció de l’edifici.
- No són autoritzables obres que impliquin un augment de volum de l’edificació
existent.
- Qualsevol nou 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 recollides per la coberta de l’edifici 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
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats
encara que, en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de conservació
d'edifici, a la carretera C-1413b al PK 14+880, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Martí de Centelles (expedient núm. 2017/16), 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 al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació d’una pròrroga, fins al 31 de desembre de 2017, del conveni de
col·laboració, formalitzat en data 27 d’abril de 2012, entre la Diputació de
Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb
la finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i gestió
de la mobilitat per a la formació de tècnics municipals en matèria de mobilitat, i
així mateix, així com l’aprovació de la corresponent addenda al conveni per tal
de formalitzar la pròrroga.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. En virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió
ordinària celebrada en data 28 de març de 2012, es va aprovar la minuta d’un
conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la finalitat de la inclusió
d’una oferta formativa específica en planificació i gestió de la mobilitat per a la
formació de tècnics en matèria de mobilitat durant el període 2012-2015. Així
mateix, es va aprovar la despesa màxima de 124.000,00 EUR, corresponent a
l’import total de l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de l’actuació
prevista en virtut del citat conveni.
2. Posteriorment el referit conveni es va acabar de formalitzar amb data 27 d’abril de
2012 amb la seva signatura, que va ser efectuada, per una part, per l’Il·lm.
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en
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representació de la Diputació de Barcelona, i per una altra part, pel degà del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
3. La coordinació tècnica dels cursos serà responsabilitat de la Diputació de
Barcelona, sota la direcció de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local,
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta
Diputació.
4. Segons el pacte sisè del conveni signat, aquest tindria una vigència des de la data
de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2015 i a partir d’aquesta última data,
podria prorrogar-se expressament anualment per mutu acord de les parts.
5. De conformitat amb la previsió continguda en el referit pacte sisè del conveni, per
part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària
celebrada en data 17 de desembre de 2015, es va procedir a aprovar el Dictamen
(Ref. Registre: 706/15) pel qual es va proposar per delegació de la Presidència,
l’aprovació d’una primera pròrroga del referit conveni, fins al dia 31 de desembre de
2016.
6. Amb data 13 de desembre de 2016, la cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat d’aquesta Diputació ha emès el següent informe, que ha tingut data
d’entrada al Servei Jurídico Administratiu el dia 20 de desembre de 2016:
(...)
Atès que :
El conveni vigent amb el Col·legi d’Enginyers de camins per la realització dels cursos de
mobilitat està prorrogat fins al 31/12/2016.
Aquest conveni preveu la pròrroga anual del mateix per acord d’ambdues parts.
El Col·legi d’Enginyers de camins està d’acord en prorrogar-lo per un any més.
Es proposa:
Iniciar els tràmits per la pròrroga del conveni per un any fins al 31/12/2017.”
(...)

7. La previsió de la despesa anual a càrrec de la Diputació, segons el conveni signat,
és de 31.000,00 EUR, IVA inclòs.
8. Per tant, procedeix autoritzar i disposar la despesa de 31.000,00 EUR, IVA inclòs,
com a despesa màxima, corresponent a l’import de l’aportació de la Diputació de
Barcelona al finançament de l’anualitat 2017, objecte de l’última pròrroga del
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/48901 del
Pressupost de 2017.
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9. De conformitat amb el previst a l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic
del Sector Públic, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat
un memòria justificativa de l’aprovació d’una addenda al present conveni en el sentit
que s’ha indicat en l’informe tècnic abans referit.
Fonaments de dret
1. Vist el que es disposa, en relació als convenis, a la Base 35 de les Bases
d’Execució del vigent Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017.
2. Segons 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, correspon a la Junta de
Govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar aquest
conveni, i per tant, per resoldre sobre la seva pròrroga.
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.- Convalidar l’aprovació d’una pròrroga per un any, fins al 31 de desembre de
2017, del conveni de específic de col·laboració, celebrat en data 27 d’abril de 2012
entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Catalunya, amb la finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica en
planificació i gestió de la mobilitat per a la formació de tècnics municipals en matèria
de mobilitat durant el període 2012-2015, resultant un increment de la despesa,
inicialment prevista en el conveni, a càrrec de la Diputació de Barcelona, per l’import
màxim de 31.000,00 EUR, IVA inclòs, per a l’anualitat 2017.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa màxima per l’import de trenta-un mil euros
(31.000,00 EUR), corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona per la
pròrroga del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/48901
del pressupost de 2017.
Tercer.- Aprovar el text de l’addenda a l’esmentat conveni específic de col·laboració
de data 27 d’abril de 2012, als efectes de la seva modificació, segons el tenor literal
següent:
(...)
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC
FORMALITZAT EN DATA 27 D’ABRIL DE 2012 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
EL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA PER A LA
FORMACIÓ DE TÈCNICS EN MATÈRIA DE MOBILITAT
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.
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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.
COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA, representat pel
seu degà, Sr. Oriol Altisench i Barbeito.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Llei 9/2003 del Parlament de Catalunya, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix com a
objectius de les polítiques de mobilitat, entre d’altres, el d’integrar les polítiques de
desenvolupament urbà i econòmic amb les polítiques de mobilitat, de manera que es
minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat als centres
de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic,
relacionant la planificació i ordenació del sòl amb l’oferta de xarxes de transport.
II. La Diputació de Barcelona contempla com un dels seus objectius estratègics el de
treballar per incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats impulsant, entre
d’altres línies, polítiques locals que promoguin un sistema de mobilitat més accessible,
segur i sostenible d’acord amb els objectius i els instruments que s’estableixen en la citada
Llei.
III. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té la responsabilitat de
l’assoliment d’aquests objectius estratègics, mitjançant diferents formes de prestació: suport
tècnic, econòmic i formació dels tècnics i tècniques locals.
IV. Dins de les activitats pròpies de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona, s’emmarca l’impuls de les polítiques locals que
promoguin un sistema de mobilitat més accessible, humà i sostenible. En el
desenvolupament d’aquestes polítiques la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat ha detectat la necessitat d’estructurar una oferta formativa específica per a
capacitar tècnics municipals en la planificació i gestió de la mobilitat local.
V. El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (en endavant, CECCiPC)
és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica
per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions, que té a més a més, com
objecte representar, en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, els interessos
generals de la professió d’enginyer de camins, canals i ports, especialment amb les seves
relacions amb les administracions públiques.
VI. El CECCiPC té, entre les seves finalitats, la de promoure el correcte exercici professional
de l’enginyer de camins, canals i ports, d’acord amb l’interès de la societat.
VII. El CECCiPC té entre els seus objectius prioritaris ampliar l’oferta formativa en aquelles
disciplines que contribueixen a millorar la capacitació dels enginyers de camins, canals i
ports en aspectes específics del seu exercici professional. En aquest sentit, i d’ençà
l’aprovació de la llei de la mobilitat, s’ha constatat la necessitat de formar als professionals
del disseny urbà en els conceptes i criteris que contribueixin a satisfer les necessitats de
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mobilitat en condicions de sostenibilitat, seguretat i accessibilitat i d’acord amb els
instruments de planificació, avaluació i gestió que s’estableixen en la llei de la mobilitat.
VIII. La Diputació de Barcelona i el CECCiPC, el 19 d’abril de 2007, van signar un conveni
on es definia el marc de col·laboració entre les dues entitats per a la promoció de la qualitat
de l’obra pública local.
IX. En virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió ordinària
celebrada en data 28 de març de 2012, es va aprovar la minuta d’un altre conveni de
col·laboració a formalitzar per la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, amb la finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica
en planificació i gestió de la mobilitat per a la formació de tècnics en matèria de mobilitat
durant el període 2012-2015.
X. El referit conveni es va acabar de formalitzar amb data 27 d’abril de 2012 amb la seva
signatura, per una part, per l’Il·lm. Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, en representació de la Diputació de Barcelona, i per una altra part,
pel Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
XI. Segons el pacte sisè del conveni signat, aquest tindria una vigència des de la data de la
seva signatura fins al 31 de desembre de 2015 i a partir d’aquesta última data, podria
prorrogar-se expressament anualment per mutu acord de les parts.
XII. De conformitat amb la previsió continguda en el referit pacte sisè del conveni, per part
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada en data
17 de desembre de 2015, es va procedir a aprovar el Dictamen (Ref. Registre: 706/15) pel
qual es va proposar per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una primera pròrroga del
referit conveni, fins al dia 31 de desembre de 2016.
XIII. La present addenda constitueix la formalització d’una segona pròrroga del referit
conveni que s’acorda per ambdues parts fins al dia 31 de desembre de 2017.
XIV. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data .........................
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es
regirà pels següents:
PACTES
Primer. – Modificar el pacte sisè del conveni específic de col·laboració formalitzat en data 27
d’abril de 2012 per la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya, amb la finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica en
planificació i gestió de la mobilitat per a la formació de tècnics en matèria de mobilitat durant
el període 2012-2015, mantenint la resta dels pactes acordats en l’esmentat conveni. El text
del referit pacte sisè queda, després de la modificació, amb la següent redacció:
“Sisè.- Vigència del conveni
El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2017.”
Segon. – Mantenir la resta dels pactes previstos en l’esmentat conveni.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda al conveni en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya: Oriol Altisench i
Barbeito, Degà del Col·legi; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
Vicepresident 1er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Quart.- Notificar el contingut dels presents acords al Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya, per al seu coneixement i als efectes oportuns.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte
d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. 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).
2. 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.
3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència és
la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a
l’article 22 de la LGS.
4. Atès que des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i per part de la Gerència de
serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es vol incentivar les polítiques d’accés a
l’habitatge, mitjançant la provisió d’habitatges de titularitat pública municipal amb
finalitat social per poder donar resposta a les diferents necessitats socials i
residencials de la ciutadania.
5. Per això es vol destinar l’import indicat a la present prova pilot, a una línia de suport
econòmic directe als municipis per finançar l’adquisició de determinats habitatges:
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A. Mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015,
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que exerceix la
Generalitat de Catalunya en benefici dels ens locals on es troba l’habitatge.
B. Compra d’habitatges a preu per sota mercat.
6. Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
200.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/76200 del pressupost de
l’exercici 2017.
Fonaments de dret
1. 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 de la Diputació de Barcelona.
2. 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), és procedent publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua
catalana i castellana.
3. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte a la possibilitat d’incloure
unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
4. Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
5. Vist el punt 3. 3. b) 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.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201720175120008953), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions directes en concurrència, amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, el text íntegre de
la qual és el següent:
(...)
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“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DIRECTES EN CONCURRÈNCIA 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, ANY 2017
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120008953
1.

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

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al dia
15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest
procediment de concessió.
2.

Objecte i finalitat de les subvencions

2.1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina d’Habitatge, de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat destinades a finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu l’adquisició de determinats habitatges sota
dues línies d’actuació:
A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2. a) de dita disposició, el
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici de l’ajuntament, motiu pel
qual s’estableix la subvenció en favor d’aquests.
B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta
convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
2.2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’actuació del
mandat, i d’acord amb les previsions del Pla estratègic de subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 Facilitar als ajuntaments adherits a la XSLH l’ampliació del parc públic municipal
d’habitatge i, conseqüentment, l’oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar
situacions de vulnerabilitat residencial.
 Altres objectius complementaris, d’interès públic, social i econòmic com evitar la
pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en
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condicions assequibles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges
desocupats.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar l’adquisició d’habitatges dins l’any 2017, des de l’1 de gener al 31 d’octubre de
2017.
4.

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

4.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, els ajuntaments que, en funció de la
línia de subvenció, compleixin els requisits següents:
A. Requisits de les subvencions per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del
dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d'execució hipotecària.
A.1) Requisits dels ajuntaments destinataris:
Són destinataris de la subvenció per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret
a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 concedits en el marc d'aquesta convocatòria els
ajuntaments de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que compleixin els
següents requisits:
i. Considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei
4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones en risc d’exclusió residencial.
ii. Que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) de la Diputació
de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la seva adhesió.
iii. No ostenta la condició de beneficiària d’aquestes subvencions la ciutat de Barcelona
per raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació.
A.2) Requisits dels habitatges:
-

Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO.
Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2
Habitatges situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada
Habitatges adquirits pel transmitent a partir del 9 d’abril de 2008, en un procés
d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb
garantia hipotecària.

Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic
que s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge i signat per tècnic competent,
el següent:
-

El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici
El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.
L’estat d’ocupació de l’habitatge.
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Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots hauran de complir
els requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una
mateixa àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
B. Requisits de les subvencions per la compra d'habitatges a preu per sota mercat.
B.1) Requisits dels ajuntaments destinataris:
Són destinataris de les subvencions per la compra d’habitatges a preu per sota mercat
concedits en el marc d'aquesta convocatòria, els ajuntaments de l'àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
(XSLH) de la Diputació de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la seva adhesió.
No ostenta la condició de beneficiària d’aquestes subvencions la ciutat de Barcelona per
raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació.
B.2) Requisits dels habitatges:
-

Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO
Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2

Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic que
s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge i signat per tècnic competent, el
següent:
-

El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici
El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.
L’estat d’ocupació de l’habitatge.

.
Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots hauran de complir els
requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una mateixa
àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15 de la Llei
18/2007, del dret a l’habitatge.
4.2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
5.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent en funció de la línia de
subvenció:
A. Adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat
degudament formalitzat i signat.
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar:
- l’actuació a realitzar
- la línia de suport que es sol·licita
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- l’import total de la despesa subvencionable.
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció, caldrà indicar-ho de
forma motivada.
3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:
- Certificació d’Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació
de/dels l'habitatge/s objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del
titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la
transmissió i l’estat d’ocupació.
- Còpia de la resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant la qual
s’acorda l’exercici del dret de tanteig del Decret Llei 1/2015 sobre l’habitatge, en
benefici del municipi o d’altres entitats vinculades que en depenen o de societats
mercantils de capital íntegrament públic.
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim
que consta en el model que s’adjunta com annex 1 a la present convocatòria,
signat per tècnic competent.
B. Compra d'habitatges a preu per sota mercat.
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat
degudament formalitzat i signat.
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar:
-

l’actuació a realitzar
la línia de suport que es sol·licita
l’import total de la despesa subvencionable
en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció caldrà indicar-ho de
forma motivada.

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:
- Certificació d’Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació
de/dels l'habitatge/s objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del
titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la
transmissió i l’estat d’ocupació.
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim
que consta en el model que s’adjunta com annex 1 a la present convocatòria,
signat per tècnic competent.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
6.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, amb model normalitzat, juntament amb la documentació exigida a l’apartat
5, s’hauran de tramitar electrònicament, presencialment, o presentar-les en les oficines de
correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei
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26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Només s’admetrà una sola sol·licitud per ajuntament.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la present
convocatòria, o en el seu cas fins al 31 d’octubre de 2017.
7.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concessió directa en concurrència 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 establerts en la present convocatòria.
S’atorgarà una sola subvenció per ajuntament per un import màxim de trenta mil euros
(30.000,00 €) .
9.

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de DOS-CENTS MIL EUROS
(200.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: G/50300/15100/76200.
10. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim
de trenta mil euros (30.000,00 €) per ajuntament, per adquirir un o més habitatges, i es
podrà justificar únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents al preu
d’adquisició de/dels habitatge/s.
En el cas que l’adquisició de/dels l’habitatge/s superi els trenta mil euros (30.000,00 €) la
diferència seria assumida per l’ajuntament.
No es condiciona la subvenció a cofinançament municipal.
Es justifica la concessió de la subvenció per un import superior al 50% del cost de l’actuació
en la manca de disponibilitat de recursos dels ajuntaments per a realitzar operacions no
planificades o sobrevingudes necessàries per l’ampliació del parc públic d’habitatge com a
mesura per pal·liar l’exclusió residencial. A més es considera necessari garantir l’impacte de
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l’ajut per a què, efectivament, fomenti i permeti que l’ajuntament pugui realitzar l’actuació
objecte de subvenció, afavorint especialment als municipis més petits.
11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
12. Acceptació de la subvenció
S’entendrà que l’ajuntament accepta tàcitament la subvenció si en el transcurs de cinc (5)
dies hàbils a partir de la recepció de l’acord de concessió, no manifesta expressament les
seves objeccions.
En cas de que l’ajuntament sol·liciti l’abonament de la subvenció de manera anticipada, és
requisit indispensable per fer el pagament avançat l’acceptació de la subvenció de manera
expressa per escrit, que haurà de remetre en el termini de cinc (5) dies hàbils des de la
recepció de l’acord de concessió.
13. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a la present convocatòria.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que 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.
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6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
-

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

-

Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les quals tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, 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.

14. Despeses subvencionables
Únicament es consideraran despeses subvencionables les despeses corresponents al preu
d’adquisició de/dels l’habitatge/s fins a un màxim de trenta mil euros (30.000,00€) per
ajuntament.
No seran subvencionables les despeses notarials, registrals, impostos o altres derivades de
l’adquisició.
15. 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,
mitjançant abonament del 100% de l’import atorgat, mitjançant transferència.
Si el sol·licitant ho ha demanat justificadament en la sol·licitud, es podrà fer un avançament
del 100 % de la subvenció que haurà de ser informat favorablement per l’instructor i aprovat
motivadament en la proposta de concessió de la subvenció. El pagament, en aquest supòsit,
es realitzarà un cop rebuda l’acceptació expressa de la subvenció.
El pagament anticipat es justificarà en la necessitat de garantir la suficiència financera dels
ajuntaments beneficiaris i, d’aquesta manera, assegurar el manteniment i la continuïtat en la
prestació de serveis públics locals en un context de dificultats econòmiques i socials.
16. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dins un termini de tres
(3) mesos des de l’atorgament de l’escriptura pública o del document públic d’adquisició
de/dels l’habitatge/s o des de la darrera escriptura o document públic en cas de que hi
s’adquireixi més d’un habitatge.
Es poden justificar les despeses subvencionables generades dins el període d’execució
comprès entre l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017.
La justificació de despesa serà única i es referirà a la totalitat de la subvenció concedida.
En cas que les despeses justificades per l'ajuntament destinatari siguin inferiors a l'aportació
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s'ajustarà a la baixa, en la proporció que
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correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de revocació i
reintegrament, si escau.
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats de
justificació de despeses, juntament amb la documentació següent:
1. Certificat del secretari/interventor en el qual es faci constar la compra de l’habitatge
subvencionat, que haurà d’identificar l’habitatge adquirit, la data d’adquisició, el preu i la
data de pagament.
2. Còpia de l’escriptura o del document públic d’adquisició de/dels l’habitatge/s.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
17. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin
el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a la
present convocatòria.
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per la Diputació de
Barcelona, 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.
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Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
20. 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.
21. 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.
22. 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 els de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
23. 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.
24. 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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, 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 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.
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Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
(...)
“BDNS (Identif.):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://comunitatxslh.diba.cat/
Primer. Beneficiaris:
Són destinataris de la subvenció els municipis que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis
Locals d’Habitatge (XSLH) de la Diputació de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la
seva adhesió.
Per la línia d’actuació d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i
retracte del Decret Llei 1/2015 els beneficiaris, a més han de ser municipis considerats amb
demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex al Decret 75/2014 del Pla per al
dret a l’habitatge.
Segon. Objecte.
L’objecte de la subvenció és l’adquisició de determinats habitatges sota dues línies
d’actuació:
A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2, a) de dita disposició, el
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici del municipi, motiu pel qual
s’estableix la subvenció en favor dels ajuntaments.
B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta
convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
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 aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 200.000,00 euros.
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L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim
de trenta mil euros (30.000,00 €) per ens beneficiari, que podrà ser justificat únicament a
partir de les despeses d’inversió corresponents a l’adquisició de l’habitatge.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la present
convocatòria, o en el seu cas, fins al 31 d’octubre de 2017.
Sisè. Termini d’execució i de justificació de la subvenció
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar l’adquisició d’habitatges dins l’any 2017, des de l’1 de gener al 31 d’octubre de
2017.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dins un termini de tres (3)
mesos des de l’atorgament de l’escriptura pública o del document públic d’adquisició de/dels
l’habitatge/s o des de la darrera escriptura o document públic en cas de que hi s’adquireixi
més d’un habitatge.
Setè. Altres dades
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
concessió directa en concurrència 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 establerts.”
(...)

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions, per un import de
200.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50300/15100/76200 del
pressupost de despeses de 2017, de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Senyora presidenta, permeti’m que aquí sí que
m’estengui una miqueta. Avui és una Junta de Govern molt forta, molt potent, amb una
quantitat elevada de decisions, amb molts zeros a la dreta, ja he dit que l’he
qualificada com una Junta de Govern amb un arsenal de zeros a la dreta, i,
evidentment, tots i cadascun d’aquests dictàmens posen de manifest una voluntat
d’incidir, d’una manera o altra, políticament de forma clara. Llavors, simplement farem
un repàs de les quantitats.
Seixanta milions d’euros a foment de l’ocupació local, sis-cents mil euros a integració
sociolaboral de malalties mentals, dos milions dos-cents noranta-sis mil euros a
serveis locals d’ocupació amb plataforma XALOC, quatre-cents mil euros a millora de
la competitivitat d’empreses, quatre-cents mil euros a l’Observatori del
Desenvolupament Econòmic Local, set-cents setanta-cinc mil euros a activitats
culturals de festes majors, vuit-cents mil euros a entitats sense finalitat de lucre, vuitcents mil euros a polítiques educatives. Continuem. I, finalment el punt 35, el Fons de
prestació en l’àmbit de benestar social amb deu milions set-cents mil euros.
Clar, quan un veu aquest Dictamen, que parla de les bases específiques per a
subvencions per incrementar i ampliar el parc municipal d’habitatge, sobretot pel
procediment de tempteig i retracte i un veu la quantitat, o et poses les mans al cap o
dius que és una broma, un error, o que deu faltar algun zero. I com nosaltres hem
manifestat, repetidíssimament, en la Comissió de Territori, el suport que hi ha d’haver
a les polítiques d’habitatge, entre d’altres, en aquesta cas. Ho hem manifestat també,
repetidament, en aquesta mateixa sala, en Junta de Govern i, també, en sessió
plenària, doncs permetin-me manifestar la nostra queixa, la nostra sorpresa, la nostra
... Senyors, o capgirem aquesta situació perquè les polítiques públiques i les quantitats
de diners que s’implementen en polítiques públiques, ostres, van en funció de la
problemàtica que hi hagi al carrer i vostès ja em diran, amb dos-cents mil euros a tota
la demarcació de Barcelona, per tempteig i retracte, per a l’adquisició d’habitatges,
estem parlant de no més enllà de deu pisos. Deu pisos per donar cobertura a trescents onze municipis, amb tots els problemes d’habitatge que tenim a la demarcació...
Això és una broma.
La senyora presidenta diu: Gràcies, senyor Duran. Entenc i jo crec que està molt bé
perquè realment, la potència que té aquesta institució per tirar endavant polítiques
concretes avui és una evidència en aquesta Junta de Govern i, per tant, parlant amb el
diputat Mut, ara explicarem com volem orientar aquesta qüestió del tempteig i retracte
de l’habitatge. És correcte el seu advertiment i, per tant, no fem bromes amb cap
política. Ens les volem prendre seriosament i, precisament per això, jo crec que el
diputat els podrà orientar o explicar quina és la nostra intenció al llarg d’aquest any i
d’aquest mandat.
Intervé a continuació la diputada del Grup Entesa, senyora Sevilla, qui diu: Sí.
Sabem que el diputat té aquesta voluntat i, havent parlat amb ell, només anava una
mica en aquesta línia que, amb aquestes xifres, només es podran acollir sis o set
ajuntaments i, per tant, entenem la voluntat de revisar-ho
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La nostra aportació és pel que fa al procediment de concessió: segurament, podríem
dubtar que els criteris de concessió cronològica fossin els més adients i s’haurien
d’incorporar, pensem, altres inputs més tenint en compte la funció social.
Intervé a continuació el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut (ERC),
qui diu: En ordre, és a dir, primer contestant el que plantejava el senyor Duran: cert, la
dotació és molt ajustada; cert que estem parlant de deu habitatges o dotze, no més i,
per tant, som conscients. Això, ho hem parlat amb Presidència i ho hem parlat amb el
diputat d’Hisenda, i la voluntat és fer una modificació de crèdit, més endavant, i
incrementar-ho. Pensin una cosa i després contesto a la senyora Sevilla: això no és un
ajut de concurrència competitiva, és a dir, no vénen tots els ajuntaments i ens
demanen adquirir habitatges sinó, a mesura que se’ls hi dóna l’oportunitat de poder
comprar un habitatge, és a dir, a mesura que tenen l’oportunitat, per via tempteig i
retracte o per via preu d’adquisició per sota del preu de mercat, ens diuen: “tinc la
possibilitat de comprar un habitatge”, nosaltres posem els diners i, per tant, es va fent.
Per tant, la voluntat, i així s’ha parlat dins del Govern, és, a mesura que l’ajut es vagi
esgotant, fer una modificació de crèdit per tornar a fer un ajut en el mateix sentit i, per
tant, no deixar fora cap altre municipi. Pensin que aquest ajut va existir l’any passat i la
diferència és que, l’any passat, el que vam fer és treure’l, si mal no recordo, a
l’octubre; per tant, ara ho hem fet a principis d’any, de tal forma que hi hagi més
possibilitats d’adquisició d’habitatges, per tant, la voluntat seria aquesta.
I després, contestant a la senyora Sevilla... Sí, això ho explicava a la Comissió de
Territori, és a dir, certament no és el millor fer el repartiment pel primer que arriba és el
primer a qui li dones i no fer-ho amb una concurrència competitiva entrant en qüestions
socials o d’altres tipus però, clar, de veritat és que si se’ls acut una altra forma estem
disposats a modificar-ho, però a nosaltres no se’ns acut una altra forma i ho hem mirat
de totes les formes perquè la realitat és que ve l’ajuntament, i diu que té una
possibilitat d’adquirir-ho i té quinze dies; per tant, o som ràpids i àgils o no ho podem
fer. No se’ns acut una altra forma, és a dir, és una qüestió que estem combatent. De
fet, a l’exercici anterior, fins i tot vam haver de treure diners del que era l’ajut per
donar-los abans, perquè ens venien ajuntaments que ens deien: “és que el tinc ara i, si
m’espero els quinze dies que trigareu per portar-ho a la Junta de Govern, ja hauré
perdut la possibilitat de tempteig i retracte”. I, per tant, vam haver de treure diners per
donar-los abans i tot de l’ajut. Per tant, torno a dir, si se’ls acut una forma millor, estem
disposats a fer-ho, podem parlar-ne. I, de veritat, gràcies.
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Simplement
comentar al diputat Mut, també al diputat Cañizares, a la senyora Presidenta i al
Govern en el seu conjunt que, quan aquesta modificació de crèdit es posi damunt de la
taula per incrementar aquest parc municipal d’habitatge, la CUP-PA hi votarà
favorablement.
La senyora presidenta diu: Doncs li agraïm.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni tipus de col·laboració entre el beneficiari coordinador i cadascun dels
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beneficiaris associats, relatius a la subvenció concedida per la Unió Europea,
per a l’execució del projecte “LIFE TRITO MONTSENY”.- 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:
“Per decret de presidència, de data 27 de setembre de 2016, es va aprovar
l’acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del
projecte LIFE TRITO MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton
arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat dins de
la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity”.
Que la Diputació de Barcelona és el beneficiari coordinador del Projecte LIFE Tritó
Montseny "Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): Gestió de l'hàbitat,
de la seva Població i Educació Ambiental" (LIFE15 NAT/ ES/000757), en virtut de
l'acord de subvenció de 26 de juliol de 2016, subscrit entre la Comissió Europea (CE) i
la Diputació de Barcelona d’acord amb la regulació del Programa LIFE i a la decisió de
la Comissió Europea de 19 de març de 2014 (CE) nº 1293/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013 a l'establiment d’un Programa de
Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE).
Vist que d’acord amb l’apartat e), relatiu a l’existència de socis en el projecte, de les
instruccions per a la tramitació de projectes o activitats amb finançament extern de la
Diputació de Barcelona, en els quals la Diputació de Barcelona és líder o entitat
gestora, l’instrument idoni per delimitar les obligacions que assumeix cadascun dels
socis en l’execució del projecte és el conveni.
D’acord amb la base 45 de les bases d’execució del pressupost 2017 de la Diputació
de Barcelona, no podran adoptar-se resolucions de disposició o compromís de
despesa (fase D) fins que estigui aprovada definitivament la modificació de crèdit,
llevat de situacions d’urgència, que hauran de quedar motivades a l’expedient i previ
informe favorable de la Intervenció General. En el cas que ens ocupa, la Diputació de
Barcelona, com a líder del projecte esmentat és l’encarregada de transferir a les
entitats sòcies del projecte els tres pagaments que realitzarà la Unió Europea al llarg
de la vida del projecte. De moment, aquesta entitat europea ja ha efectuat el primer
pagament de prefinançament equivalent al 30% de la contribució financera, a la
Diputació de Barcelona. Aquest primer ingrés de la Unió Europea és de 534.829,20
euros, dels quals, 9.114,30 euros els haurà de transferir a la Diputació de Girona,
132.761,10 euros, a Forestal Catalana, 597,60 euros, a la Generalitat de Catalunya, i
73.502,40 euros, al Zoo de Barcelona. Per tal de poder transferir les quantitats
anteriors esmentades a les entitats sòcies del projecte el més aviat possible, es
requereix l’aprovació del present acord de col·laboració juntament amb les
autoritzacions i disposicions de les despeses que s’hauran de transferir a les diferents
entitats sòcies del projecte, tot esperant la incorporació d’aquestes quantitats en les
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’exercici 2017.
Vist el punt 3.4,i.2) 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 tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte “LIFE TRITO
MONTSENY” “Conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de
l’hàbitat, de la seva població i educació ambiental”, aprovat dins de la convocatòria de
2015 del programa europeu “LIFE Nature & Biodiversity” (LIFE15 NAT/ES/000757),
d’acord amb la minuta del conveni tipus de col·laboració que es transcriu a
continuació, en català i en castellà:
“ACUERDO DE COLABORACIÓN

ACORD DE COL·LABORACIÓ

LIFE Tritó Montseny – LIFE15
NAT/ES/000757
Conservación del Tritón del Montseny
(Calotriton arnoldi): gestión del hábitat, de su
población y educación ambiental

LIFE Tritó Montseny – LIFE15
NAT/ES/000757
Conservació del Tritó del Montseny
(Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la
seva població i educació ambiental

Barcelona,

Barcelona,

REUNIDOS

REUNITS

El Beneficiario Coordinador

El Beneficiari Coordinador

Diputación de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126, Barcelona 08008
BARCELONA
VAT ESP0800000B

Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126, Barcelona 08008
BARCELONA
VAT ESP0800000B

Representado por el diputado delegado de
Espacios Naturales y medio Ambiente del
Área de Territorio y Sostenibilidad, Ilmo. Sr.
Valentí Junyent i Torras, y facultado por
acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión
ordinaria, de fecha xxxxxx, y de acuerdo con
el
texto
refundido
1/2016,
sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias y atribuciones de los órganos
de la Diputación de Barcelona, diferentes del
Pleno, publicado en el BOPB de 22 de abril
de 2016, y asistido por el secretario
delegado, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtud
de las facultades conferidas por el Decreto de
la Presidencia de 28 de julio de 2016 (BOPB
de 3.08.2016).

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 per acord de la Junta de
Govern, en sessió ordinària, de data xxxxxx, i
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).
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El Beneficiario Asociado
______________________
______________________
______________________
______________________

El Beneficiari Associat
______________________
______________________
______________________
______________________

Representado por
______________________
______________________

Representat per
______________________
______________________

EXPONEN

EXPOSEN

PRIMERO. Que la Diputación de Barcelona
es el beneficiario coordinador del proyecto
LIFE Tritó Montseny “Conservación del Tritón
del Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del
hábitat, de su población y educación
ambiental”
(LIFE15 NAT/ES/000757), en
virtud del acuerdo de Subvención de 26 de
julio de 2016, suscrito entre la Comisión
Europea (CE) y la Diputación de Barcelona
con arreglo a la regulación del programa LIFE
y a la decisión de la Comisión Europea de 19
de marzo de 2014 (CE) nº 1293/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013 en el establecimiento de
un Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima (LIFE).

PRIMER. Que la Diputació de Barcelona, és
el beneficiari coordinador del Projecte LIFE
Tritó Montseny "Conservació del Tritó del
Montseny (Calotriton arnoldi): Gestió de
l'hàbitat, de la seva Població i Educació
Ambiental" (LIFE15 NAT/ ES/000757), en
virtut de l'acord de subvenció de 26 de juliol
de 2016, subscrit entre la Comissió Europea
(CE) i la Diputació de Barcelona d’acord amb
la regulació del Programa LIFE i a la decisió
de la Comissió Europea de 19 de març de
2014 (CE) nº 1293/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, d'11 de desembre de
2013 a l'establiment d’un Programa de Medi
Ambient i Acció pel Clima (LIFE).

SEGUNDO. Que ____________ es uno de
los beneficiarios asociados del proyecto
LIFE Tritó Montseny “Conservación del Tritón
del Montseny (Calotriton arnoldi): gestión del
hábitat, de su población y educación
ambiental” (LIFE15 NAT/ES/000757), en
virtud del acuerdo de subvención de 26 de
julio de 2016, suscrito entre la Comisión
Europea (CE) y la Diputación de Barcelona
con arreglo a la regulación del programa LIFE
y a la decisión de la Comisión Europea de 19
de marzo de 2014 (CE) nº 1293/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013 relativo al establecimiento
de un Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima (LIFE).

SEGON. Que ____________ és un dels
beneficiaris associats del projecte LIFE
Tritó Montseny "Conservació del Tritó del
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de
l'hàbitat, de la seva població i educació
ambiental" (LIFE15 NAT/ES/000757), en
virtut de l'acord de subvenció de 26 de juliol
de 2016, subscrit entre la Comissió Europea
(CE) i la Diputació de Barcelona d'acord amb
la regulació del programa LIFE i la decisió de
la Comissió Europea de 19 de març de 2014
(CE) nº 1293/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, d’11 de desembre 2013 relatiu a
l'establiment d'un Programa de Medi Ambient
i Acció pel Clima (LIFE).

TERCERO. Que el acuerdo de subvención
incluye una declaración de cada uno de los
beneficiarios asociados donde se establecen
las acciones en las que participan,
conocedores del conjunto técnico del
proyecto así como de los términos y
condiciones en la que participan todos los

TERCER. Que l'acord de subvenció inclou
una declaració de cada un dels beneficiaris
associats on s'estableixen les accions en les
que participen, coneixedors del conjunt tècnic
del projecte així com dels termes i condicions
en les que participen tots els beneficiaris
associats.
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beneficiarios asociados.
CUARTO. Que el proyecto LIFE Tritó
Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757), se regirá
conforme a los siguientes documentos de
referencia, por orden de prioridad:

QUART. Que el projecte LIFE Tritó Montseny
(LIFE15 NAT/ES/000757), es regirà d'acord
amb els següents documents de referència,
per ordre de prioritat:

-

Reglamento (CE) nº 1193/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de diciembre de 2013 (LIFE).
A las Condiciones Especiales (a partir de
ahora "las Condiciones Especiales") del
acuerdo de subvención de 26 de julio de
2016, suscrito entre la Comisión Europea
y la Diputación de Barcelona, y los anexos
siguientes:

-

-

Anexo I

- Annex I

-

Anexo II

-

Anexo III

-

Anexo IV

-

Anexo V

-

Anexo VI

-

Anexo VII

-

Anexo VIII

-

Condiciones
Generales
(a
partir
de
ahora
"las
Condiciones Generales")
La descripción del proyecto (en
adelante «proyecto») a que se
refiere
el
acuerdo
de
subvención
El presupuesto estimado de las
acciones: Anexo II, Formularios
R1, R2, y todos los formularios
F (F-Forms)
Declaración y mandato de los
beneficiarios
asociados
proporcionado al beneficiario
coordinador:
Anexo:
II,
Formularios A4 (Form [s] A4)
Modelo de informe técnico:
según las plantilles de informes
disponibles
a:
http://ec.europa.eu/environment/
life/toolkit/pmtools/index.htm
Modelo
de
Declaración
financiera: según las plantillas
de informes disponibles a
http://ec.europa.eu/environment/
life/toolkit/pmtools/index.htm
Modelos
de
certificados
financieros y Declaraciones
financieras: según las plantillas
de certificados y declaraciones
financieras
disponibles
a:
http://ec.europa.eu/environment/
life/toolkit/pmtools/index.htm
Guías
Administrativas
y
Financieras
disponibles
a:
http://ec.europa.eu/environment/
life/toolkit/pmtools/index.htm

-

Reglament (CE) nº 1193/2013, del
Parlament Europeu i del Consell d'11 de
desembre de 2013 (LIFE).
A les Condicions Especials (a partir d'ara
"les Condicions Especials") de l'acord de
subvenció de 26 de juliol de 2016,
subscrit entre la Comissió Europea i la
Diputació de Barcelona, i els annexos
següents:

- Annex II

- Annex III

-

-

-

-

-
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Condicions Generals (a partir
d'ara
"les
Condicions
Generals")
La descripció del projecte (d'ara
endavant «projecte») a què es
refereix l'acord de subvenció

El pressupost estimat de les
accions: Annex II, Formularis
R1, R2, i tots els formularis F
(F-Forms)
Annex IV Declaració i mandat dels
beneficiaris
associats
proporcionat
al
beneficiari
coordinador:
Annex:
II,
Formularis A4 (Form [s] A4)
Annex V Model d'informe tècnic: segons
les
plantilles
d'informes
disponibles a:
http://ec.europa.eu/environment
/life/toolkit/pmtools/index.htm
Annex VI Model de Declaració financera:
segons les plantilles d'informes
disponibles a
http://ec.europa.eu/environment
/life/toolkit/pmtools/index.htm
Annex VII Models de certificats financers i
Declaracions
financeres:
segons
les
plantilles
de
certificats
i
declaracions
financeres disponibles a:
http://ec.europa.eu/environment
/life/toolkit/pmtools/index.ht
Annex VIII Guies
Administratives
i
Financeres
disponibles
a:
http://ec.europa.eu/environment/l
ife/toolkit/pmtools/index.htm
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-

Guía
para
solicitantes
(“Guidelines for applicants)
según modelo disponible a:
http://ec.europa.eu/environment/
life/toolkit/pmtools/index.htm

- Annex IX Guia
per
sol·licitants
(“Guidelines for applicants)
segons model disponible a:
http://ec.europa.eu/environment/l
ife/toolkit/pmtools/index.htm

Que los documentos anteriores forman parte
integral del presente acuerdo (en adelante "el
acuerdo"). Los términos establecidos en las
Condiciones Especiales tienen prioridad
sobre los de los anexos.

Que els documents anteriors formen part
integral del present acord (en endavant
"l'acord"). Els termes establerts en les
Condicions Especials tenen prioritat sobre els
dels annexos.

Todo lo anterior forma parte integrante del
acuerdo de subvención y del presente
acuerdo y regulará los derechos y
obligaciones del beneficiario coordinador, de
los
beneficiarios
asociados
y
la
Agencia/Comisión.

Tot l'anterior forma part integrant de l'acord
de subvenció i del present acord i regularà els
drets i obligacions del beneficiari coordinador,
dels
beneficiaris
associats
i
l'Agència/Comissió.

QUINTO. Que basándose en lo anterior, y de
acuerdo
con
las
directrices
de
la
Agencia/Comisión, las partes acuerdan
suscribir el presente acuerdo, que se regirá
por las siguientes,

CINQUÈ. Que basant-se en l'anterior, i
d'acord amb les directrius de l'Agència/
Comissió, les parts acorden subscriure el
present acord, que es regirà per les següents,

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

Anexo IX

PRIMERA. Objeto

PRIMERA. Objecte

Este acuerdo se firma con la finalidad de dar
cumplimiento Artículo I.1 de las Condiciones
Especiales según el cual la Comisión
Europea ha decidido otorgar una subvención,
en los términos y condiciones establecidas
en: las Condiciones Especiales, las
Condiciones Generales y los otros anexos al
acuerdo, para implementar el LIFE15
NAT/ES/000757 LIFE Tritó Montseny titulado
“Conservación del Tritón del Montseny
(Calotriton arnoldi): gestión del hábitat, de su
población y educación ambiental” ("el
proyecto") de acuerdo con la descripción del
proyecto (Anexo II).

Aquest acord se signa amb la finalitat de
donar compliment Article I.1 de les condicions
especials segons el qual la Comissió Europea
ha decidit atorgar una subvenció, en els
termes i condicions establertes en: les
condicions especials, les condicions generals
i els altres annexos a l’acord, per implementar
el LIFE15 NAT/ES/000757 LIFE Tritó
Montseny titulat "Conservació del Tritó del
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de
l'hàbitat, de la seva població i educació
ambiental" ("el projecte") d'acord amb la
descripció del projecte (Annex II).

Con la firma del acuerdo, los beneficiarios
aceptan
la
subvención
y
acuerdan
implementar el proyecto, actuando bajo su
propia responsabilidad.

Amb la signatura de l'acord, els beneficiaris
accepten la subvenció i acorden implementar
el projecte, actuant sota la seva pròpia
responsabilitat.

Las provisiones del acuerdo de subvención,
incluyendo la declaración que estipula que el
beneficiario asociado da al beneficiario
coordinador el mandato para actuar en su
beneficio hacia la Agencia/Comisión, tendrá

Les provisions de l'acord de subvenció,
incloent la declaració que estipula que el
beneficiari associat dóna al beneficiari
coordinador el mandat per actuar en el seu
benefici cap a l'Agència/Comissió, tindrà
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preferencia sobre cualquier otro acuerdo
entre el beneficiario asociado y beneficiario
coordinador, y
tendrá efectos en la
implementación del acuerdo de subvención
antes mencionado entre el beneficiario
coordinador y la Agencia/Comisión.

preferència sobre qualsevol altre acord entre
el
beneficiari
associat
i
beneficiari
coordinador, i tindrà efectes en la
implementació de l'acord de subvenció abans
esmentat entre el beneficiari coordinador i
l'Agència/Comissió.

SEGUNDA. Entrada en vigor y Duración

SEGONA. Entrada en vigor i Durada

El presente acuerdo de colaboración entrará
en vigor el mismo día de la firma y será
vigente hasta que las partes hayan cumplido
con sus obligaciones de todo orden
(31/12/2020), y terminará cinco años después
de la fecha del pago final por el beneficiario
coordinador a los beneficiarios Asociados.

El present acord de col·laboració entrarà en
vigor el mateix dia de la signatura i serà
vigent fins que les parts hagin complert amb
les seves obligacions de tot ordre
(31/12/2020), i acabarà cinc anys després de
la data del pagament final pel beneficiari
coordinador als beneficiaris Associats.

La duración del proyecto estará comprendida
entre 01/10/2016 ("la fecha de inicio") y hasta
el 31/12/2020.

La durada del projecte estarà compresa entre
1/10/2016 ("la data d'inici") i fins el
31/12/2020.

TERCERA. Funciones y obligaciones del
beneficiario coordinador (DIPUTACIÓN DE
BARCELONA)

TERCERA. Funcions i obligacions del
beneficiari coordinador (DIPUTACIÓ DE
BARCELONA)

De acuerdo al que dispone el Artículo II.1.3
de las Condiciones Generales del acuerdo de
subvención:

D'acord amb el que disposa l’Article II.1.3 de
les condicions generals de l'acord de
subvenció:

-

El beneficiario coordinador es el único
responsable ante la Agencia/Comisión,
de la completa ejecución del proyecto
así como de la difusión de los
resultados.

-

El beneficiari coordinador és l'únic
responsable davant l'Agència/Comissió,
de la completa execució del projecte així
com de la difusió dels resultats.

-

El beneficiario asociado, mediante la
declaración firmada anexa al acuerdo de
subvención,
acepta
todas
las
actuaciones
que
el
beneficiario
coordinador ha llevado a cabo ante la
Agencia/Comisión como beneficiario
coordinador, siempre que hayan sido
acordadas previamente.

-

El beneficiari associat, mitjançant la
declaració signada annexa a l'acord de
subvenció, accepta totes les actuacions
que el beneficiari coordinador ha dut a
terme davant l'Agència/Comissió com a
beneficiari coordinador, sempre que hagin
estat acordades prèviament.

-

Cuando
un
beneficiario
asociado
reduzca su contribución financiera, el
beneficiario coordinador, de común
acuerdo con sus beneficiarios asociados,
estará obligado a dotar de los recursos
necesarios para que el proyecto pueda
realizarse correctamente.

-

Quan un beneficiari associat redueixi la
seva contribució financera, el beneficiari
coordinador, de comú acord amb els seus
beneficiaris associats, estarà obligat a
dotar dels recursos necessaris perquè el
projecte pugui realitzar-se correctament.

-

El beneficiario coordinador constituirá el
único punto de contacto para la

-

El beneficiari coordinador constituirà l'únic
punt de contacte per a l'Agència/Comissió
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Agencia/Comisión y será el único
participante que informará directamente
a la entidad de los progresos técnicos y
financieros del proyecto.

i serà l'únic participant que informarà
directament a l'entitat dels progressos
tècnics i financers del projecte.

-

El beneficiario coordinador proporcionará
al beneficiario asociado las copias de los
informes
técnicos
y
financieros
presentados a la Agencia/Comisión así
como
las
respuestas
de
la
Agencia/Comisión a estos documentos.

-

El beneficiari coordinador proporcionarà al
beneficiari associat les còpies dels
informes tècnics i financers presentats a
l'Agència/Comissió així com les respostes
de
l'Agència/Comissió
a
aquests
documents.

-

Cuando el beneficiario coordinador actúe
en representación de los beneficiarios
asociados deberá tener siempre en
consideración los intereses de estos y
por tanto tendrá el derecho a solicitar
cualquier información sobre el proyecto
siempre que lo considere oportuno.
Cualquier
modificación
que
el
coordinador estime realizar en el
acuerdo de subvención tendrá que ser
comunicada, consultada y acordada con
los asociados.

-

Quan el beneficiari coordinador actuï en
representació dels beneficiaris associats
haurà de tenir sempre en consideració els
interessos d'aquests i per tant tindrà el
dret a sol·licitar qualsevol informació sobre
el projecte sempre que ho consideri
oportú. Qualsevol modificació que el
coordinador consideri realitzar en l'acord
de subvenció haurà de ser comunicada,
consultada i acordada amb els associats.

-

El
beneficiario
coordinador
hará
efectivos los pagos a los beneficiarios
asociados en las mismas condiciones,
tiempo y formalización que se han
establecido
entre
el
beneficiario
coordinador y la Agencia/Comisión.

-

El beneficiari coordinador farà efectius els
pagaments als beneficiaris associats en
les mateixes condicions, temps i
formalització que s'han establert entre el
beneficiari
coordinador
i
l'Agència/Comissió.

-

El beneficiario coordinador implementará
acciones con un coste estimado total de
1.771.411€. El beneficiario coordinador
contribuirá al proyecto con 708.565€ de
recursos financieros propios. Sobre la
base de las cantidades anteriores, éste
recibirá un máximo de 1.062.846€ en
concepto de contribución de la
Agencia/Comisión.

-

El beneficiari coordinador implementarà
accions amb un cost estimat total de
1.771.411 €. El beneficiari coordinador
contribuirà al projecte amb 708.565 € de
recursos financers propis. Sobre la base
de les quantitats anteriors, aquest rebrà un
màxim de 1.062.846 € en concepte de
contribució de l'Agència/Comissió.

-

El proyecto tiene un presupuesto total de
ejecución de 2.971.276€, de los cuales
la Unión Europea otorga una subvención
de 1.782.764€ y 1.188.512 los aportarán
el conjunto de los beneficiarios. De los
1.782.764€ otorgados por la Unión
Europea, 1.062.846€ se destinarán
directamente a la Diputació de Barcelona
y el importe restante de 719.918€
tendrán que ser transferidos por la
Diputació de Barcelona al resto de
socios beneficiarios, de acuerdo con la

-

El projecte té un pressupost total
d'execució de 2.971.276 €, dels quals la
Unió Europea atorga una subvenció de
1.782.764 € i 1.188.512 els aportaran el
conjunt dels beneficiaris. Dels 1.782.764 €
atorgats per la Unió Europea, 1.062.846 €
es destinaran directament a la Diputació
de Barcelona i l'import restant de 719.918
€ hauran de ser transferits per la Diputació
de Barcelona a la resta de socis
beneficiaris, d'acord amb la clàusula
desena del present document, relativa a
les formes de pagament (a la Diputació de
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Girona: 30.381 €; a Forestal Catalana:
442.537 €; a Generalitat de Catalunya:
1.992 €; ja Zoo de Barcelona: 245.008 €).

cláusula
décima
del
presente
documento, relativa a las formas de
pago (A la Diputació de Girona: 30.381€;
a Forestal Catalana: 442.537€; a
Generalitat de Catalunya: 1.992€; y a
Zoo de Barcelona: 245.008€).
CUARTA. Obligaciones y funciones del
beneficiario asociado (____________)

QUARTA. Obligacions i funcions
beneficiari associat (____________)

del

De acuerdo a lo que dispone el Artículo II.1.2
de las Condiciones Generales del acuerdo de
subvención:

D’acord amb el que disposa l'article II.1.2 de
les Condicions Generals de l'acord de
subvenció:

-

El beneficiario asociado acepta, en los
términos
establecidos
en
las
Condiciones Generales del acuerdo de
Subvención,
que
el
beneficiario
coordinador actúe en representación de
todos y de cada uno de los beneficiarios,
aceptando las consecuencias derivadas
de esta representación.

-

El beneficiari associat accepta, en els
termes establerts en les Condicions
Generals de l’acord de subvenció, que el
beneficiari
coordinador
actuï
en
representació de tots i de cadascun dels
beneficiaris, acceptant les conseqüències
derivades d'aquesta representació.

-

El beneficiario asociado acepta todas las
disposiciones
del
acuerdo
de
subvención, firmado entre el beneficiario
coordinador y la Agencia/Comisión. El
beneficiario coordinador será el único
beneficiario con derecho a recibir fondos
de la Agencia/Comisión y a distribuir los
importes
correspondientes
a
los
beneficiarios asociados en proporción
establecida
en
el
acuerdo
de
subvención, y según la cláusula novena
de este mismo acuerdo de colaboración.

-

El beneficiari associat accepta totes les
disposicions de l'acord de subvenció,
signat entre el beneficiari coordinador i
l'Agència/Comissió.
El
beneficiari
coordinador serà l'únic beneficiari amb
dret a rebre fons de l'Agència/Comissió i
a distribuir els imports corresponents als
beneficiaris associats en proporció
establerta en l'acord de subvenció, i
segons la clàusula novena d'aquest
mateix acord de col·laboració.

-

El beneficiario asociado se compromete
a hacer todo cuanto esté en su mano
para ayudar al beneficiario coordinador a
cumplir con las obligaciones adquiridas
en el acuerdo de subvención. El
beneficiario asociado proporcionará al
beneficiario
coordinador
cualquier
información técnica o financiera que este
pueda necesitar, en el máximo detalle y
en el plazo solicitado.

-

El beneficiari associat es compromet a fer
tot el que estigui al seu abast per ajudar
al beneficiari coordinador a complir amb
les obligacions adquirides en l'acord de
subvenció.
El
beneficiari
associat
proporcionarà al beneficiari coordinador
qualsevol informació tècnica o financera
que aquest pugui necessitar, en el màxim
detall i en el termini sol·licitat.

-

El beneficiario asociado presentará
dentro de los tiempos establecidos en el
proyecto, la información técnica y
financiera necesaria para que el
beneficiario coordinador pueda presentar
a la Agencia/Comisión los informes
indicados, así como cumplir con las
acciones y elaboración de productos

-

El beneficiari associat de presentar dins
dels temps establerts en el projecte, la
informació tècnica i financera necessària
perquè el beneficiari coordinador pugui
presentar a l'Agència/Comissió els
informes indicats, així com complir amb
les accions i elaboració de productes dins
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dentro del margen temporal establecido.
Cualquier retraso en el envío de
información
así
como
los
incumplimientos
en
las
acciones
establecidas, salvo justificación técnica
pertinente
aceptada
por
la
Agencia/Comisión, supondrán motivo de
penalización en la financiación del
proyecto.

del marge temporal establert. Qualsevol
retard en l'enviament d'informació així
com els incompliments en les accions
establertes, excepte justificació tècnica
pertinent
acceptada
per
l'Agència/Comissió, suposaran motiu de
penalització en el finançament del
projecte.

-

El beneficiario ____________ participa
en las acciones del proyecto según la
descripción del Anexo II del acuerdo de
subvención. Según la descripción del
proyecto, a que se refiere el acuerdo de
Subvención, las acciones previstas son
las siguientes:
______________________
______________________

-

El beneficiari ____________ participa en
les accions del projecte segons la
descripció de l'annex II de l'acord de
subvenció. Segons la descripció del
projecte, a que es refereix l'acord de
subvenció, les accions previstes són les
següents:
______________________
______________________

-

El beneficiario ____________ ejercerá
sus funciones de conformidad con la
propuesta de proyecto (Anexo II del
acuerdo
de
subvención
con
la
Agencia/Comisión, Apartado C, dónde
se describen las acciones propuestas).

-

El beneficiari ____________ exercirà les
seves funcions de conformitat amb la
proposta de projecte (Annex II de l'acord
de subvenció amb l'Agència/Comissió,
Apartat C, on es descriuen les accions
proposades).

-

La ____________implementará acciones
con un coste estimado total de
____________€.
La
____________contribuirá al proyecto con
___________€ de recursos financieros
propios. Sobre la base de las cantidades
anteriores, ésta recibirá de la Diputación
de
Barcelona
un
máximo
de
___________€
en
concepto
de
contribución de la Agencia/Comisión.

-

La ____________implementarà accions
amb
un
cost
estimat
total
de
___________€.
La
____________contribuirà al projecte amb
____________€ de recursos financers
propis. Sobre la base de les quantitats
anteriors, aquesta rebrà de la Diputació
de
Barcelona
un
màxim
de
___________€
en
concepte
de
contribució de l'Agència / Comissió.

del
los

CINQUENA. Obligacions comunes del
beneficiari coordinador i els beneficiaris
associats

De acuerdo con el artículo II.1.1 de las
Condiciones Generales del acuerdo de
subvención,

D'acord amb l'article II.1.1 de les Condicions
Generals
de
l'acord
de
subvenció,

QUINTA. Obligaciones comunes
beneficiario
coordinador
y
beneficiarios asociados

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario
asociado
conservarán
durante el proyecto y los cinco años
posteriores a la fecha del último pago,
los comprobantes que justifiquen todos
los gastos e ingresos del proyecto
notificados a la Agencia/Comisión. Esta

-
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información
se
presentará
a
la
Agencia/Comisión, siempre que esta la
solicite, de forma clara y precisa.

es presentarà a l'Agència/Comissió,
sempre que aquesta la sol·liciti, de forma
clara i precisa.

-

El beneficiario asociado no actuará como
subcontratista
o
proveedor
del
beneficiario coordinador o de otros
beneficiarios asociados y viceversa.

-

El beneficiari associat no actuarà com a
subcontractista o proveïdor del beneficiari
coordinador
o
d'altres
beneficiaris
associats i viceversa.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario asociado se asegurarán de
que se dé publicidad a la ayuda de la
Agencia/Comisión según las normas
establecidas
en
las
Condiciones
Generales.

-

El beneficiari coordinador i el beneficiari
associat s'han d'assegurar que es doni
publicitat a l'ajuda de l'Agència/Comissió
segons les normes establertes en les
Condicions Generals.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario asociado intercambiarán
libremente los conocimientos necesarios
para la correcta ejecución del proyecto.

-

El beneficiari coordinador i el beneficiari
associat intercanviaran lliurement els
coneixements necessaris per a la
correcta execució del projecte.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario asociado llevarán una
contabilidad actualizada de conformidad
con las normas contables vigentes y una
contabilidad analítica que permita
justificar los gastos e ingresos. Esta
información se transmitirá una vez al
mes preferentemente, y como máximo
cada tres meses al beneficiario
coordinador bajo los formatos y
protocolos establecidos.

-

El beneficiari coordinador i el beneficiari
associat portaran una comptabilitat
actualitzada de conformitat amb les
normes comptables vigents i una
comptabilitat analítica que permeti
justificar les despeses i ingressos.
Aquesta informació es transmetrà un cop
al mes preferentment, i com a màxim
cada
tres
mesos
al
beneficiari
coordinador sota els formats i protocols
establerts.

-

El beneficiario coordinador y los
beneficiarios asociados acordarán un
sistema de gestión del proyecto basado
en reuniones de trabajo de periodicidad
mensual, y de presentación de informes
y/o documentos justificativos de forma
trimestral.

-

El
beneficiari
coordinador
i
els
beneficiaris associats acordaran un
sistema de gestió del projecte basat en
reunions de treball de periodicitat
mensual, i de presentació d'informes i/o
documents
justificatius
de
forma
trimestral.

-

El beneficiario coordinador y los
beneficiarios
asociados
son
responsables
de
la
parte
correspondiente de las acciones en las
que participan. En consecuencia, en
caso de que la Agencia/Comisión
proceda a no ingresar los pagos
correspondientes o reclame el dinero
pagado por considerar que alguna de las
acciones
se
han
realizado
incorrectamente o se han incumplido los
objetivos, el beneficiario coordinador
reclamará a los beneficiarios asociados
que devuelvan dichos pagos.

-

El
beneficiari
coordinador
i
els
beneficiaris associats són responsables
de la part corresponent de les accions en
les que hi participen. En conseqüència,
en cas que l'Agència/Comissió procedeixi
a
no
ingressar
els
pagaments
corresponents o reclami els diners pagats
per considerar que alguna de les accions
s'han realitzat incorrectament o s'han
incomplert els objectius, el beneficiari
coordinador reclamarà als beneficiaris
associats
que
retornin
aquests
pagaments.

315

Àrea de Presidència
Secretaria General

SISENA. Informes tècnics d'activitat

SEXTA. Informes técnicos de actividad
-

El beneficiario asociado____________
debe proporcionar toda la información
relevante a su debido tiempo al
beneficiario coordinador, y antes de la
presentación
de
informes
a
la
Agencia/Comisión.
Igualmente,
el
beneficiario asociado debe poner a
disposición del beneficiario coordinador
la
información
adicional,
si
la
Agencia/Comisión o el beneficiario
coordinador así lo solicitan.

-

El beneficiari associat ____________ha
de proporcionar tota la informació
rellevant en el moment oportú al
beneficiari coordinador, i abans de la
presentació
d'informes
a
l'Agència/Comissió.
Igualment,
el
beneficiari associat ha de posar a
disposició del beneficiari coordinador la
informació
addicional,
si
l'Agència/Comissió o el beneficiari
coordinador així ho sol·liciten.

-

El programa de informes para el
proyecto según el Anexo II del acuerdo
de subvención con la Agencia/Comisión
es el siguiente, teniendo en cuenta que
las fechas de entrega son previsiones y
pueden estar sujetas a cambios en
función de la ejecución del proyecto, de
acuerdo con las directrices emitidas por
la Agencia/Comisión):

-

El programa d'informes per al projecte
segons l'annex II de l'acord de subvenció
amb l'Agència/Comissió és el següent,
tenint en compte que les dates de
lliurament són previsions i poden estar
subjectes a canvis en funció de l'execució
del projecte, d’acord amb les directrius
emeses per l'Agència/Comissió):
 Progress Report: Informe de
Progrés, a presentar abans del
30/09/17.
 Mid-Term
Report:
Informe
Intermedi, a presentar abans del
30/06/18, juntament amb la
sol·licitud de prefinançament
intermèdia.
 Progress Report: Informe de
Progrés, a presentar abans del
30/09/19.
 Final Report: Informe final, a
presentar abans del 31/12/20.

 Progress Report: Informe de
Progreso, a presentar antes del
30/09/17.
 Mid-Term
Report:
Informe
Intermedio, a presentar antes del
30/06/18, junto con la solicitud
de prefinanciación intermedia.
 Progress Report: Informe de
Progreso, a presentar antes del
30/09/19.
 Final Report: Informe final, a
presentar antes del 31/12/20.

-

El

beneficiario
asociado
____________entregará los documentos
técnicos de actividad al beneficiario
coordinador, cumpliendo las fechas
límite del calendario previsto de
presentación de informes del proyecto

-

El beneficiario coordinador debe informar
a la Agencia/Comisión sobre los
progresos y los logros del proyecto a
través de la presentación de Informes
técnicos de actividad.

SÉPTIMA. Informes financieros

-

El

beneficiari

associat
els documents
tècnics
d'activitat
al
beneficiari
coordinador, complint les dates límit del
calendari
previst
de
presentació
d'informes del projecte.

____________lliurarà

-

El beneficiari coordinador ha d'informar
l'Agència/Comissió sobre els progressos
i els èxits del projecte a través de la
presentació d'Informes tècnics d'activitat.

SETENA. Informes financers
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El beneficiario asociado está obligado a
reportar los costes como se especifica en las
"Condiciones Generales" y en el acuerdo de
subvención.

El beneficiari associat està obligat a reportar
els costos com s'especifica en les
"Condicions Generals" i en l'acord de
subvenció.

En cuanto a la declaración final de gastos e
ingresos, el beneficiario asociado debe
proporcionar al beneficiario coordinador:
- Un estado de costes del beneficiario
asociado fechado y firmado.
- Un resumen de costes para su
presentación a la Agencia/Comisión del
informe final.

Pel que fa a la declaració final de despeses i
ingressos, el beneficiari associat ha de
proporcionar al beneficiari coordinador:
Un estat de costos del beneficiari
associat datat i signat.
Un resum de costos per a la seva
presentació a l'Agència/Comissió de
l'informe
final.

Para cumplir con los informes previstos, el
beneficiario asociado proporcionará en el
tiempo establecido, toda la información
necesaria al beneficiario coordinador para
redactar y presentar los informes a la
Agencia/Comisión, así como la información
conveniente
siempre
que
la
Agencia/Comisión lo solicite.

Per complir amb els informes previstos, el
beneficiari associat proporcionarà en el temps
establert, tota la informació necessària al
beneficiari coordinador per redactar i
presentar els informes a l'Agència/Comissió,
així com la informació convenient sempre que
l'Agència/Comissió ho sol·liciti.

OCTAVA.
Costes
Subvencionables
estimados y contribución financiera

VUITENA.
Costos
subvencionables
estimats i contribució financera

De acuerdo con la "Declaración de
beneficiario
asociado”,
____________implementará acciones con un
costo total estimado de ____________€. El
beneficiario asociado contribuirá con un
importe de ____________€ de recursos
financieros propios. Sobre la base de las
cantidades
anteriores,
el
beneficiario
asociado recibirá del Beneficiario coordinador
un máximo de ____________€
como
contribución de la UE.

D'acord amb la "Declaració de beneficiari
associat",____________implementarà
accions amb un cost total estimat de
____________€. El beneficiari associat
contribuirà amb un import de ____________€
de recursos financers propis. Sobre la base
de les quantitats anteriors, el beneficiari
associat rebrà del beneficiari coordinador un
màxim de ____________€ com a contribució
de la UE.

La aportación de recursos al proyecto y el
desarrollo de les acciones previstas por parte
de____________
se
realizará
previa
aprobación de los planes de actuación y
presupuestos anuales por parte del
representante de esta misma.

L'aportació de recursos al projecte i el
desenvolupament de les accions previstes
per part de ____________es realitzarà prèvia
aprovació
dels
plans
d'actuació
i
pressupostos anuals per part del representant
d'aquesta mateixa.

Los costes totales estimados incurridos por
los beneficiarios se revisarán periódicamente
durante el proyecto. De acuerdo con el
beneficiario coordinador (que tendrá en
cuenta los costes totales del proyecto
incurridos por todos los participantes), las
cantidades especificadas en la presente
cláusula pueden ser modificadas, siempre
que las modificaciones estén en línea con el

Els costos totals estimats incorregudes pels
beneficiaris es revisaran periòdicament
durant el projecte. D'acord amb el beneficiari
coordinador (que tindrà en compte els costos
totals del projecte incorreguts per tots els
participants), les quantitats especificades en
la present clàusula poden ser modificades,
sempre que les modificacions estiguin en línia
amb l'acord de subvenció sobre el pressupost
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acuerdo de subvención sobre el presupuesto
del proyecto o hayan sido aprobadas por la
Agencia/Comisión.

del projecte o hagin estat aprovades per
l'Agència/Comissió.

La liquidación final se basará en la evaluación
de la declaración final de gastos y de
ingresos y la aceptación por parte de la
Agencia/Comisión de los costes elegibles
declarados
como
subvencionables
y,
teniendo en cuenta que, en ningún caso, el
proyecto generará ingresos.

La liquidació final es basarà en l'avaluació de
la declaració final de despeses i d'ingressos i
l'acceptació per part de l'Agència/Comissió
dels costos elegibles declarats com a
subvencionables i, tenint en compte que, en
cap cas, el projecte generarà ingressos.

De acuerdo a lo que dispone el Artículo I.3 de
las Condiciones Especiales según acuerdo
de subvención, la contribución europea, será
de un máximo de 1.782.764 EUR y se
desglosará en: el reembolso del 60.00% del
costo
subvencionable
del
proyecto
("reembolso del costo subvencionable"), que
se estima en 2.971.276 euros.

D'acord al que disposa l'Article I.3 de les
Condicions Especials segons acord de
subvenció, la contribució europea, serà d'un
màxim de 1.782.764 EUR i es desglossarà
en: el reemborsament del 60.00% del cost
subvencionable del projecte ("reemborsament
del cost subvencionable"), que s'estima en
2.971.276 euros.

Los costes elegibles son los costes reales
incurridos ("reembolso de los costes reales")
según las siguientes categorías de gasto para
cada uno de los beneficiarios: gastos directos
de personal; gastos de viajes y dietas; gastos
de subcontratación (también llamados "costes
de asistencia externa"); gastos en bienes
duraderos:
(depreciación),
gastos
en
infraestructura y equipamientos, gastos en
prototipos; gastos por la compra de
tierras/arrendamiento de tierra a largo plazo,
compensaciones por derechos de uso de la
tierra; gastos en consumibles; y otros costes.

Els costos elegibles són els costos reals
incorreguts ("reemborsament dels costos
reals") segons les següents categories de
despesa per a cada un dels beneficiaris:
despeses directes de personal; despeses de
viatges i dietes; despeses de subcontractació
(també anomenats "costos d'assistència
externa"); despeses en béns duradors:
(depreciació), despeses en infraestructura i
equipaments,
despeses
en
prototips;
despeses
per
la
compra
de
terres/arrendament de terra a llarg termini,
compensacions per drets d'ús de la terra;
despeses en consumibles; i altres costos.

NOVENA. Formas de pago

NOVENA. Formes de pagament

De
acuerdo
con
las
Disposiciones
financieras, Parte II, de las Condiciones
Generales del acuerdo de subvención, y
salvo que se indique lo contrario, por escrito,
por parte del beneficiario asociado, el
beneficiario coordinador hará todos los pagos
a la siguiente cuenta bancaria del beneficiario
asociado: [detalles de la cuenta].

D'acord amb les Disposicions financeres, part
II, de les condicions generals de l'acord de
subvenció, i llevat que s'indiqui el contrari, per
escrit, per part del beneficiari associat, el
beneficiari
coordinador
farà
tots
els
pagaments a la següent compte bancari del
beneficiari associat: [detalls del compte].

Los pagos se efectuarán en el mismo plazo y
condiciones que la Agencia/Comisión los
haga efectivos al beneficiario coordinador:

Els pagaments s'efectuaran en el mateix
termini i condicions que l'Agència/Comissió
els faci efectius al beneficiari coordinador:

-

Un primer pago de prefinanciación
equivalente al 30% de la contribución
financiera
máxima
de
la

-
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Agencia/Comisión (534.829,20€), a la
firma
del
presente
acuerdo
de
colaboración.

(534.829,20€), a la signatura del present
acord de col·laboració.

-

Un segundo pago de prefinanciación
intermedio del 40% equivalente al 40%
de la contribución financiera máxima de
la Agencia/Comisión, siempre que se
haya gastado, al menos, el 150% (en
porcentaje de los costes soportados –
que hayan gastado y justificado al
menos 534.829,20€) del pago de la
primera prefinanciación (802.243,80€)

-

Un segon pagament de prefinançament
intermedi del 40% equivalent al 40% de la
contribució
financera
màxima
de
l'Agència / Comissió, sempre que s'hagi
gastat, almenys, el 150% (en percentatge
dels costos suportats - que hagin gastat i
justificat al menys 534.829,20€) del
pagament de la primera prefinançament
(802.243,80€)

-

Un pago final del 30% restante, que se
abonará una vez presentado y aprobado
el informe final y el estado financiero
(534.829,20€, una vez ejecutado y
justificado todo el proyecto)

-

Un pagament final del 30% restant, que
s'abonarà una vegada presentat i aprovat
l'informe
final
i
l'estat
financer
(534.829,20 €, un cop executat i justificat
tot el projecte)

El beneficiario coordinador y el beneficiario
asociado están de acuerdo en que todos los
pagos se consideran como pagos de
prefinanciación
(financiación
anticipada)
hasta que la Agencia/Comisión apruebe los
informes finales técnicos y financieros y
transfiera el pago final al Beneficiario
coordinador.

El beneficiari coordinador i el beneficiari
associat estan d'acord en que tots els
pagaments es consideren com a pagaments
de prefinançament (finançament anticipat)
fins que l'Agència/Comissió aprovi els
informes finals tècnics i financers i transfereixi
el pagament final al beneficiari coordinador.

El beneficiario coordinador recibirá el total de
la
financiación
proveniente
de
la
Agencia/Comisión y lo repartirá en la
proporción
correspondiente
a
los
beneficiarios asociados.

El beneficiari coordinador rebrà el total del
finançament provinent de l'Agència/ Comissió
i el repartirà en la proporció corresponent als
beneficiaris associats.

El beneficiario coordinador podrá recuperar
los fondos que hayan sido pagados
indebidamente por cualquier motivo que no
se ajuste a normativa, al beneficiario
asociado, incluyendo aquellas cantidades
indebidamente pagadas identificadas como
tal durante una auditoría por parte de la
Agencia/Comisión una vez finalizado el
proyecto.

El beneficiari coordinador podrà recuperar els
fons que hagin estat pagats indegudament
per qualsevol motiu que no s'ajusti a
normativa, al beneficiari associat, incloent
aquelles quantitats indegudament pagades
identificades com a tal durant una auditoria
per part de l'Agència/Comissió un cop
finalitzat el projecte.

DÉCIMA. Calendario de ejecución

DESENA. Calendari d'execució

La duración del proyecto será de 51 meses,
desde el 1 de octubre del 2016 al 31 de
diciembre de 2020.

La durada del projecte serà de 51 mesos, des
de l'1 d'octubre del 2016 al 31 desembre
2020.

ONCEAVA. Forma y plazo de justificación

ONZENA. Forma i termini de justificació
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La documentación justificativa de la
subvención otorgada será la que se establece
en las Condiciones Generales de la Comisión
Europea.

La documentació justificativa de la subvenció
atorgada serà la que s'estableix en les
Condicions Generals de la Comissió
Europea.

1. Primera justificación:
Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe
de
progreso, que tendrá que ser enviado a la
Agencia/Comisión antes de finalizar el mes
de septiembre de 2017.

1. Primera justificació:
Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe de
progrés, que haurà de ser enviat a
l'Agència/Comissió abans de finalitzar el mes
de setembre de 2017.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la primera justificación antes de
finalizar el mes de julio de 2017, de acuerdo
con las directrices de la Agencia/Comisión.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la primera justificació abans de
finalitzar el mes de juliol de 2017, d'acord
amb les directrius de l'Agència / Comissió.

2. Segunda justificación:
Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario
coordinador,
del
informe
intermedio, que tendrá que ser enviado a la
Agencia/Comisión antes de finalizar el mes
de junio de 2018.

2. Segona justificació:
Consistirà en l'elaboració,
beneficiari
coordinador,
intermedi, que haurà de
l'Agència/Comissió abans de
de juny de 2018.

Para esta segunda justificación, se requiere
que todos los socios se hayan gastado, al
menos, el 150% del pago de la primera
prefinanciación, es decir, gastado y
justificado, al menos 802.243,80€.

Per a aquesta segona justificació, es
requereix que tots els socis s'hagin gastat,
almenys, el 150% del pagament de la primera
prefinançament, és a dir, gastat i justificat,
almenys 802.243,80€.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la segunda justificación el mes de
marzo de 2018, de acuerdo con las
directrices de la Agencia/Comisión.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la segona justificació el mes de
març de 2018, d'acord amb les directrius de
l'Agència/Comissió.

3. Tercera justificación:
Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe de
progreso, que tendrá que ser enviado a la
Agencia/Comisión antes de finalizar el mes
de septiembre de 2019.

3. Tercera justificació:
Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe de
progrés, que haurà de ser enviat a
l'Agència/Comissió abans de finalitzar el mes
de setembre de 2019.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la tercera justificación el mes de
julio de 2019, de acuerdo con las directrices
de la Agencia/Comisión.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la tercera justificació el mes de
juliol de 2019, d'acord amb les directrius de
l'Agència/Comissió.

4. Cuarta justificación:
Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe final,
que podrá ser enviado a la Agencia/Comisión
hasta tres meses después de la finalización
del proyecto, es decir, durante el mes de
marzo de 2021.

4. Quarta justificació:
Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, l'informe final, que
podrà ser enviat a l'Agència/Comissió fins a
tres mesos després de la finalització del
projecte, és a dir, durant el mes de març de
2021.
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Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la cuarta y última justificación el
mes de enero de 2020, de acuerdo con las
directrices de la Agencia/Comisión.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la quarta i última justificació el mes
de gener de 2020, d'acord amb les directrius
de l'Agència/Comissió.

El beneficiario coordinador y los beneficiarios
asociados, se comprometen a cumplir con
todos los criterios de elegibilidad pertinentes,
tal como se define en la el programa de
trabajo plurianual 2014-2017.

El beneficiari coordinador i els beneficiaris
associats es comprometen a complir amb tots
els criteris d'elegibilitat pertinents, tal com es
defineix en el programa de treball plurianual
2014-2017.

DOCEAVA. Finalización y extinción del
acuerdo de colaboración

DOTZENA. Finalització i extinció de l'acord
de col·laboració

Se aplicará la normativa del artículo 18 de las
Condiciones Generales del acuerdo de
subvención.

S'aplicarà la normativa de l'article 18 de les
Condicions Generals de l'acord de subvenció.

Este acuerdo se extinguirá por resolución o
por conclusión del mismo, sin perjuicio, en su
caso, del eventual nacimiento del deber de
reintegro. Serán causas de resolución:

Aquest acord s'extingeix per resolució o per
conclusió del mateix, sense perjudici, si
escau, de l'eventual naixement del deure de
reintegrament. Seran causes de resolució:

-

La extinción de la personalidad jurídica
de alguna de las partes.
El mutuo acuerdo.
La demora o incumplimiento de alguna
de las obligaciones esenciales o de las
cláusulas previstas en el mismo.
La imposibilidad material o jurídica de
desarrollar su objeto en los términos
pactados.
La suspensión definitiva del proyecto
acordado de conformidad entre las
partes.
Cualquier otra prevista en la legislación
vigente.

-

L'extinció de la personalitat jurídica
d'alguna de les parts.
El mutu acord.
La demora o incompliment d'alguna de
les obligacions essencials o de les
clàusules previstes en el mateix.
La impossibilitat material o jurídica de
desenvolupar el seu objecte en els
termes pactats.
La suspensió definitiva del projecte
acordat de conformitat entre les parts.
Qualsevol altra prevista en la legislació
vigent.

TRECEAVA. Jurisdicción
Las partes se comprometen a resolver
amistosamente cualquier diferencia que
pudiera surgir sobre la aplicación e
interpretación del presente acuerdo. En caso
de no poder ser posible esta solución
amistosa, el litigio se someterá a la
jurisdicción contenciosa administrativa.

TRETZENA. Jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre
amistosament qualsevol diferència que
pogués sorgir sobre l'aplicació i interpretació
d'aquest acord. En cas de no poder ser
possible aquesta solució amistosa, el litigi se
sotmetrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Y, en prueba de conformidad, las dos partes
firman por triplicado y a un solo efecto el
presente acuerdo de colaboración, en el lugar
y fecha señalados en el encabezado del
documento”.

I, en prova de conformitat, les dues parts
signen per triplicat i a un sol efecte el present
acord de col·laboració, en el lloc i data
assenyalats
en
l'encapçalament
del
document”.
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Segon.- Aprovar els imports econòmics corresponents a les aportacions econòmiques
entre socis del projecte “LIFE TRITO MONTSENY” “Conservació del Tritó del
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació
ambiental”, d’acord amb el següent quadre:
Nom soci
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Forestal Catalana
Generalitat de Catalunya
Zoo de Barcelona
TOTALS

Aportació soci
708.565 €
20.254 €
295.025 €
1.328 €
163.340 €
1.188.512 €

Aportació UE
1.062.846 €
30.381 €
442.537 €
1.992 €
245.008 €
1.782.764 €

Cost total
1.771.411 €
50.635 €
737.562 €
3.320 €
408.348 €
2.971.276 €

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de NOU MIL CENT CATORZE EUROS
AMB TRENTA CÈNTIMS (9.114,30€) a favor de la Diputació de Girona, equivalent al
primer 30% de la contribució financera de la Unió Europea, per tal de que aquest pugui
fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte LIFE + 2015, de
l’aplicació pressupostària de l’any 2017: G/50402/1723B/46100, de forma
condicionada a la incorporació en el pressupost 2017 de la modificació de crèdit
17/2016, aprovada el 29 de novembre de 2016.
Quart.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT TRENTA-DOS MIL SET-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS (132.761,10€) a favor de Forestal
Catalana, equivalent al primer 30% de la contribució financera de la Unió Europea, per
tal de que aquest pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el
projecte LIFE + 2015, de l’aplicació pressupostària de l’any 2017:
G/50402/1723B/45390, de forma condicionada a la incorporació en el pressupost 2017
de la modificació de crèdit 17/2016, aprovada el 29 de novembre de 2016.
Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (597,60€) a favor de la Generalitat de Catalunya,
equivalent al primer 30% de la contribució financera de la Unió Europea, per tal de que
aquest pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte LIFE +
2015, de l’aplicació pressupostària de l’any 2017: G/50402/1723B/45000, de forma
condicionada a la incorporació en el pressupost 2017 de la modificació de crèdit
17/2016, aprovada el 29 de novembre de 2016.
Sisè.- Autoritzar i disposar una despesa de SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS DOS
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (73.502,40€) a favor de Zoo de Barcelona,
equivalent al primer 30% de la contribució financera de la Unió Europea, per tal de que
aquest pugui fer front a les despeses que es generin per dur a terme el projecte LIFE +
2015, de l’aplicació pressupostària de l’any 2017: G/50402/1723B/46900, de forma
condicionada a la incorporació en el pressupost 2017 de la modificació de crèdit
17/2016, aprovada el 29 de novembre de 2016.
Setè.- Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als efectes
escaients.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Un comentari menor però que hem de fer, ja ho hem
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comentat en altres ocasions. En política, de vegades, allò de trobar un dia i una hora
per fer un acte públic, que normalment aquests actes públics, tradicionalment, es feien
abans de les decisions en els òrgans pertinents, ahir mateix, es va fer al Zoo de
Barcelona la presentació d’aquest projecte LIFE TRITÓ MONTSENY i entenem que
aquestes presentacions públiques, a ser possible, haurien de ser a posteriori una
vegada aquesta decisió ha estat presa.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Serra de Rubió, amb l’objecte de realitzar els projectes de recuperació
i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
400.000 € (quatre-cents 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 que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar
el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els
Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a l’execució i
redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees cremades als
Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual extraordinari per
a l’any 2003.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei,
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a
l’Anoia i Bages Occidental.
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats
per les parts afectades.
Atès que el Programa anual, corresponent a l'exercici 2017, ha estat redactat per la
Comissió de Treball, tal com s'especifica l'article novè de l'esmentat conveni, i que per
ser efectiu ha de ser aprovat per l'òrgan de govern de l'ens i entitats signants del
conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest hagi
estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per
aquest exercici és quatre-cents mil Euros (400.000,00 €).
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Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les
actuacions derivades d’aquest han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual 2017, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Serra
de Rubió per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de quatre-cents mil Euros (400.000,00
€) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2017, condicionant
l’efectivitat de la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba,
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, amb l’objecte de realitzar els projectes de
recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per
import de 329.120 € (tres-cents vint-i-nou mil cent vint euros).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell,
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels plans especials que es concretaran amb
els programes anuals.
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2018, es redactaran i gestionaran
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014.
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa anual un cop aquest hagi
estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els programes
anuals, que per aquest exercici és de tres-cents vint-i-nou mil cent vint euros
(329.120,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
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Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual 2017 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per la
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu
àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de tres-cents vint-i-nou mil cent vint euros
(329.120,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató,
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd, amb l’objecte de realitzar els projectes de recuperació
i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de
140.000 € (cent 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
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Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola,
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord a través dels programes anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa anual un cop aquest hagi
estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els programes
anuals, que per aquest exercici és de cent quaranta mil euros (140.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual per a l’any 2017 del Pla Marc
de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de
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Barcelona en Ple de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de
gener de 2017
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent quaranta mil euros
(140.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella,
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada
i Viver i Serrateix.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa Anual per a l’any 2017 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, amb l’objecte de realitzar els
projectes de recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit
territorial, per import de 150.000 € (cent cinquanta 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 que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès i del Conveni Marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Castellví de la
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de
Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla
Marc.
Atès que l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de 2015 va aprovar
la incorporació a l’Associació dels municipis d’El Pla del Penedès, Pontons, Sant Pere
de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit que han
sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del
Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament per a la planificació i la gestió
de la superfície forestal dels esmentats municipis. Atès que resta pendent la
incorporació d’aquests municipis al Conveni Marc de col·laboració.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels plans especials que es concretaran amb
els programes anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
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Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa anual un cop aquest hagi
estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els programes
anuals, que per aquest exercici és de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral del Penedès, mitjançant
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual 2017, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Pre-litoral del Penedès per la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de
gener de 2017.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent cinquanta mil euros
(150.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del
Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del
pressupost 2017.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa anual.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Serralada Prelitoral del Penedès i als ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí,
Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2017 i el seu
Programa Tècnic.- 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:
“La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de
defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’Informació i Vigilància contra
els incendis forestals (PVI). Aquesta iniciativa forma part del programa de suport als
municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal evitarlos i limitar-ne els seus efectes.
Aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que té
caràcter genèric i que s’executa a partir de programes tècnics anuals.
Els objectius del Pla d’Informació i Vigilància són:
 Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la
població.
 Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i propagació
d’un incendi forestal.
 Detectar els incendis forestals el més ràpidament possible.
 Col·laborar amb els dispositius de prevenció d’altres institucions.
 Col·laborar amb els mitjans d’extinció en tasques secundàries o d’informació.
I que per assolir dits objectius es:
 Sensibilitza, informa i fomenta la participació de la societat en la prevenció dels
incendis forestals.
 Cobreix el màxim de territori forestal amb un cost raonable a través d’una
vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc.
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals, i els resultats positius obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any
2017.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha dissenyat un conjunt
d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació, dirigides a evitar l’inici dels incendis
forestals, que es concreten al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals.
Aquest pla conté propostes per al desplegament i distribució en el territori, de personal
especialitzat i del material necessari per a complir la seva tasca d’informació i
vigilància amb eficiència i seguretat.
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Aquest programa es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt
Penedès i es va estendre a gairebé tota la superfície forestal de la província l’any
2000. En aquests 21 anys s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans i una
disminució molt marcada de les conductes de risc. És per això que s’està treballant per
intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es
concentra la població usuària del bosc sense oblidar la vigilància en aquelles zones
més sensibles i/o desprotegides amb un èmfasi especial la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona. A tal efecte, es contracta personal per cobrir el territori
forestal amb unitats mòbils d’informació i vigilància i un reforç de vigilància fixa en
espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural.
Vist que el Programa Tècnic, que s’adjunta com a annex al present dictamen, és l’eina
que desenvolupa les directrius i característiques del Pla i recull les especificacions de
la campanya present, en aquest cas campanya 2017, pel que fa a planificació, gestió i
assignació de mitjans materials i humans.
Vist que el programa tècnic també inclou el pressupost general estimat de la
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
Vist que la relació entre les ADF, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres
institucions públiques i privades participants en el Pla d’Informació i Vigilància
s’estableix mitjançant convenis administratius que defineixen les condicions de
col·laboració, i que es varen signar l’any 2014, i són vigents fins el 31 de desembre de
2017.
Vist el punt 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
(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 realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals per a l’any 2017 i el seu Programa Tècnic, que s’adjunta com annex al
present dictamen.
Segon.- INFORMAR del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització
d’aquest Pla.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei d’Acció Social
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació definitiva i la revocació total i parcial del fons de prestació
“Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb
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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:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 de febrer
de 2015 (BOPB 20 de febrer de 2015), es va aprovar la concessió del recurs econòmic
consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el
marc del catàleg 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Per decret de la vice-presidenta 2a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 19 d’abril de 2015 (BOPB 17 d’abril de
2015), es va procedir a rectificar l’error existent a l’import atorgat a determinats
ajuntaments.
Per decret de la vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 9 de novembre de 2015, es van
aprovar pròrrogues d’execució fins el 31 de març de 2016 i de justificació, fins el 30 de
juny de 2016, d’aquest fons de prestació.
L’import total del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” de l’any
2015, un cop rectificat, va ser de deu milions set-cents disset mil quatre-cents setantaun euros amb trenta-dos cèntims (10.717.471,32 €). Un cop finalitzat el termini de
justificació i la seva pròrroga es va constatar que restaven imports sense justificar que
calia liquidar.
Per decret de la vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 14 d’octubre de 2016, es va aprovar la
liquidació provisional d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de
quinze dies hàbils per a que els ajuntaments que s’hi relacionaven poguessin
presentar al·legacions.
En aquest període l’Ajuntament de Viver i Serrateix va manifestar que en data 4 de
març de 2016 havien justificat les despeses efectuades.
Consultades les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa
“SIGC” d’aquesta Diputació i l’expedient en paper s’ha comprovat que tal i com va
manifestar l’Ajuntament de Viver i Serrateix, aquest va justificar correctament la
totalitat de l’ajut atorgat.
Atès que transcorregut amb escreix el període d’audiència s’ha de procedir a la
liquidació definitiva del fons de prestació 2015.
Vist l’apartat 7.2.d) 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 presidenta núm. 3048/16 de data 14 d’abril de 2016 (publicat
al BOPB de 22/04/2016).
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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 liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2015 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, de data 12 de febrer de 2015 (BOPB 20 de febrer de 2015).
Segon.- APROVAR la revocació total i la revocació parcial dels imports dels recursos
econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Bellprat

P0802100H 15Y202033

Sant Jaume de
Frontanyà

P0821500F

15Y201837

Quar, La

P0817600J

15Y201872

Sagàs

P0818700G 15Y201862

Santa Maria de
Merlès

P0825500B 15Y201795

Actuació

Finançament de
l'àmbit
de benestar social
Finançament de
l'àmbit
de benestar social
Finançament de
l'àmbit
de benestar social
Finançament de
l'àmbit
de benestar social
Finançament de
l'àmbit
de benestar social

Import
concedit
1.500,00 €

Import
avançat "a
justificar"
1.500,00 €

Import
Import pendent de
Aplicació
justificat proposar el
pressupostària
verificat
pagament
750,00 €
750,00 € G/60101/23100/46280

1.500,00 €

1.500,00 €

1.207,75 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €

Núm.doc.

posició

Centre
gestor

1503000318

22 Servei Acció
Social

292,25 € G/60101/23100/46280

1503000318

218 Servei Acció
Social

0,00 €

1.500,00 € G/60101/23100/46280

1503000318

183 Servei Acció
Social

0,00 €

0,00 €

1.500,00 € G/60101/23100/46280

1503000318

193 Servei Acció
Social

0,00 €

0,00 €

1.500,00 € G/60101/23100/46280

1503000353

11 Servei Acció
Social
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Tercer.- DECLARAR l’obligació de les entitats que es detallen de reintegrar els
imports, atès que la revocació ha esdevingut definitiva, els quals es reprodueixen a
continuació:
Ajuntament
Bellprat
Sant Jaume de Frontanyà
La Quar

NIF
P0802100H
P0821500F
P0817600J

CODI XGL
15/Y/202033
15/Y/201837
15/Y/201872

Import a reintegrar
750,00.-€
292,25.-€
1.500,00.-€

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, núm. 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, el
beneficiari podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució, en la part que els afecta, als interessats.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió del fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar social”, en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”.- 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen que
proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim regulador
(AJG 673/16).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017, els recursos
que la Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de
prestació, essent aquests últims 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, s’han de justificar expressament, i poden ser de caràcter poblacional,
socioeconòmic o de gestió.
3. El règim del Catàleg de serveis de l’any 2017 estableix els requisits per a la
concessió i gestió dels fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació s’atorguen per concessió directa (article 5.3.b).
b) No requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) 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
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quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les
condicions de la seva execució (article 25).
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2017 s’inclou el fons “Finançament de l'àmbit de
benestar social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport econòmic
per al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics (competència
obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. Els seus destinataris
són els consells comarcals i mancomunitats de municipis constituïts com a Àrea
Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials i els ajuntaments de municipis de la
demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants.
5. Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació són:
 Els ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de
Benestar Social calculada en base al tram poblacional, corresponent al municipi,
prenent com a referència el Padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d’1
de gener de 2016.
 Per a garantir la dotació econòmica de les àrees bàsiques supramunicipals, a
més de la població (Padró municipal d’habitats, INE 2016) també es té en
compte l’Índex de dispersió territorial (Idescat, 2011) amb la voluntat de ser
sensible a les diferents realitats territorials. Per al càlcul del referit indicador es
prenen com a referència sis variables de caràcter poblacional i territorial,
concretament: muntanya, capital de comarca, nombre d’entitats en la població
del municipi, tipologia de municipi, densitat de població i distància capital
comarca.
 Pel que fa als ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram
poblacional del municipi:
-2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000
habitants.
-2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.
-2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.
-3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.
 Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en
fons de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi un mínim de 1.500
euros a aquells ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els
correspongui un import inferior a 1.500 euros
 Cal aplicar una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en
fons de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap ajuntament
destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import
concedit el 2016 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar
social”.
 Cal aplicar una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en
fons de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap municipi
situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol
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situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al
primer municipi del tram immediatament inferior.
 Pel que fa a les àrees bàsiques supramunicipals, s’estableixen les següents
ràtios en funció del tram poblacional:
-0,115 €/habitant per a les comarques amb població igual o superior a 200.000
habitants.
-0,235 €/habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 habitants.
-0,465 €/habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants.
-0,950 €/habitant per a les comarques de menys de 50.000 habitants.
 Pel que fa a les àrees bàsiques supramunicipals, s’estableix un ràtio afegit
consistent en multiplicar per 100 el valor de l’Índex de dispersió territorial de la
comarca.
 A la comarca de l’Osona, en l’àmbit dels Serveis Socials, hi actuen dues àrees
bàsiques supramunicipals —la del Consell Comarcal de l’Osona i la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana— que atenen, en total, a una
població de 91.260 habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació
dels serveis s’aplica, en ambdues, el mateix índex de dispersió territorial.
 A la comarca del Moianès s’aplica l’índex de dispersió territorial del Bages.
 Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de
prestació a les àrees bàsiques supramunicipals, per la qual es garanteixi que cap
ens local destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte
l’import concedit el 2016 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de
benestar social”.
6. Com a mínim, el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics
(serveis socials bàsics d'atenció social, servei d'atenció domiciliària, serveis
residencials d’estada limitada, serveis de menjador social, serveis d’intervenció
socioeducativa no residencial a infants i adolescents, prestacions econòmiques
d'urgència social i serveis de distribució d’aliments o anàlegs). El 50% restant, es
pot destinar a programes socials (vinculats a persones amb: drogodependències i
altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; a infància,
adolescència en risc i les seves famílies, i a inclusió social). També a subvencionar
entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi.
7. Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que
desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, persones
amb discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió social o
arranjament d'habitatges.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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), que atribueix a la Junta
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de Govern la competència per aprovar els recursos consistents en fons de prestació
derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2016, que atribueix a les vicepresidències i
presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la Junta de Govern
l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del fons de prestació “Finançament de l'àmbit de
benestar social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, als ens locals relacionats, i d’acord amb els següents
criteris de distribució:
Els ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de
benestar social calculada en base tram poblacional, corresponent al municipi,
prenent com a referència el Padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) d’1 de
gener de 2016.
Per a garantir la dotació econòmica de les àrees bàsiques supramunicipals, a més
de la població (Padró municipal d’habitats, INE 2016) també es té en compte l’Índex
de dispersió territorial (Idescat, 2011) amb la voluntat de ser sensible a les diferents
realitats territorials. Per al càlcul del referit indicador es prenen com a referència sis
variables de caràcter poblacional i territorial, concretament: muntanya, capital de
comarca, nombre d’entitats en la població del municipi, tipologia de municipi,
densitat de població i distància capital comarca.
Pel que fa als ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram
poblacional del municipi:
-2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000
habitants.
-2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.
-2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.
-3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.
Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi un mínim de 1.500 euros a
aquells ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els correspongui un
import inferior a 1.500 euros
Cal aplicar una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap ajuntament
destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte l’import
concedit el 2016 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar
social”.
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Cal aplicar una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons
de prestació als ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap municipi situat en un
tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol situat en un tram
poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es trobessin en aquesta
circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al primer municipi del tram
immediatament inferior.
Pel que fa a les àrees bàsiques supramunicipals, s’estableixen les següents ràtios
en funció del tram poblacional:
-0,115 €/habitant per a les comarques amb població igual o superior a 200.000
habitants.
-0,235 €/habitant per a les comarques de 100.000 a 199.999 habitants.
-0,465 €/habitant per a les comarques de 50.000 a 99.999 habitants.
-0,950 €/habitant per a les comarques de menys de 50.000 habitants.
Pel que fa a les àrees bàsiques supramunicipals, s’estableix un ràtio afegit
consistent en multiplicar per 100 el valor de l’Índex de dispersió territorial de la
comarca.
A la comarca de l’Osona, en l’àmbit dels Serveis Socials, hi actuen dues àrees
bàsiques supramunicipals —la del Consell Comarcal de l’Osona i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària La Plana— que atenen, en total, a una població de 91.260
habitants. Per tal de garantir l’equitat territorial en la prestació dels serveis s’aplica,
en ambdues, el mateix índex de dispersió territorial.
A la comarca del Moianès s’aplica l’índex de dispersió territorial del Bages.
Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de
prestació a les àrees bàsiques supramunicipals, per la qual es garanteixi que cap
ens local destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10% respecte
l’import concedit el 2016 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de
benestar social”.
AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS

NIF

Núm.
HABITANTS

IMPORT
CONCEDIT
2016

IMPORT
CONCEDIT
2017

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

Abrera

P0800100J

12.216

34.920,00 €

35.182,08€

1703000370/1

17/Y/233482

Aguilar de Segarra

P0800200H

253

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/2

17/Y/233481

Aiguafreda

P0801400C

2.467

8.767,98 €

8.659,17 €

1703000370/3

17/Y/233480

Alella

P0800300F

9.632

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/4

17/Y/233479

Alpens

P0800400D

294

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/5

17/Y/233478

Ametlla del Vallès, L'

P0800500A

8.337

29.073,33 €

29.262,87 €

1703000370/6

17/Y/233477

Arenys de Mar

P0800600I

15.253

44.084,16 €

43.928,64 €

1703000370/7

17/Y/233476

Arenys de Munt

P0800700G

8.638

30.375,54 €

30.319,38 €

1703000370/8

17/Y/233475

Argençola

P0800800E

227

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/9

17/Y/233474
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Argentona

P0800900C

12.051

34.453,44 €

34.706,88 €

1703000370/10

17/Y/233473

Artés

P0801000A

5.596

19.870,11 €

19.641,96 €

1703000370/11

17/Y/233472

Avià

P0801100I

2.257

7.925,58 €

7.922,07 €

1703000370/12

17/Y/233471

Avinyó

P0801200G

2.212

7.985,25 €

7.764,12 €

1703000370/13

17/Y/233470

Avinyonet del Penedès

P0801300E

1.665

5.879,25 €

5.844,15 €

1703000370/14

17/Y/233469

Badalona

P0801500J

215.634

503.927,20 €

500.270,88 €

1703000370/15

17/Y/233468

Badia del Vallès

P0831200A

13.482

39.032,64 €

38.828,16 €

1703000370/16

17/Y/233467

Bagà

P0801600H

2.162

7.809,75 €

7.588,62 €

1703000370/17

17/Y/233466

Balenyà

P0801700F

3.705

13.071,24 €

13.004,55 €

1703000370/18

17/Y/233465

Balsareny

P0801800D

3.285

11.733,93 €

11.530,35 €

1703000370/19

17/Y/233464

Barberà del Vallès

P0825200I

32.832

77.794,50 €

78.468,48 €

1703000370/20

17/Y/233463

Begues

P0802000J

6.736

23.236,20 €

23.643,36 €

1703000370/21

17/Y/233462

Bellprat

P0802100H

75

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/22

17/Y/233461

Berga

P0802200F

16.175

47.393,28 €

46.584,00 €

1703000370/23

17/Y/233460

Bigues i Riells

P0802300D

8.915

31.077,54 €

31.291,65 €

1703000370/24

17/Y/233459

Borredà

P0802400B

495

1.895,40 €

1.737,45 €

1703000370/25

17/Y/233458

Bruc, El

P0802500I

2.014

6.988,41 €

7.069,14 €

1703000370/26

17/Y/233457

Brull, El

P0802600G

263

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/27

17/Y/233456

Cabanyes, Les

P0802700E

943

3.373,11 €

3.309,93 €

1703000370/28

17/Y/233455

Cabrera d'Anoia

P0802800C

1.351

4.784,13 €

4.742,01 €

1703000370/29

17/Y/233454

Cabrera de Mar

P0802900A

4.553

15.882,75 €

15.981,03 €

1703000370/30

17/Y/233453

Cabrils

P0803000I

7.287

25.261,47 €

25.577,37 €

1703000370/31

17/Y/233452

Calaf

P0803100G

3.424

12.197,25 €

12.018,24 €

1703000370/32

17/Y/233451

Calders

P0803400A

953

3.330,99 €

3.345,03 €

1703000370/33

17/Y/233450

Caldes de Montbui

P0803300C

17.137

49.409,28 €

49.354,56 €

1703000370/34

17/Y/233449

Caldes d'Estrac

P0803200E

2.766

9.610,38 €

9.708,66 €

1703000370/35

17/Y/233448

Calella

P0803500H

18.317

52.724,16 €

52.752,96 €

1703000370/36

17/Y/233447

Calldetenes

P0822400H

2.418

8.525,79 €

8.487,18 €

1703000370/37

17/Y/233446

Callús

P0803700D

2.057

6.967,35 €

7.220,07 €

1703000370/38

17/Y/233445

Calonge de Segarra

P0803600F

191

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/39

17/Y/233444

Campins

P0803800B

470

1.828,71 €

1.649,70 €

1703000370/40

17/Y/233443
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Canet de Mar

P0803900J

14.284

40.674,24 €

41.137,92 €

1703000370/41

17/Y/233442

Canovelles

P0804000H

15.937

45.947,52 €

45.898,56 €

1703000370/42

17/Y/233441

Cànoves i Samalús

P0804100F

2.873

10.049,13 €

10.084,23 €

1703000370/43

17/Y/233440

Canyelles

P0804200D

4.407

15.250,95 €

15.468,57 €

1703000370/44

17/Y/233439

Capellades

P0804300B

5.227

18.546,84 €

18.346,77 €

1703000370/45

17/Y/233438

Capolat

P0804400J

93

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/46

17/Y/233437

Cardedeu

P0804500G

18.158

50.970,24 €

52.295,04 €

1703000370/47

17/Y/233436

Cardona

P0804600E

4.775

17.272,71 €

16.760,25 €

1703000370/48

17/Y/233435

Carme

P0804700C

791

2.867,67 €

2.776,41 €

1703000370/49

17/Y/233434

Casserres

P0804800A

1.528

5.507,19 €

5.363,28 €

1703000370/50

17/Y/233433

Castell de l'Areny

P0805600D

69

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/51

17/Y/233432

Castellar de n'Hug

P0805100E

157

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/52

17/Y/233431

Castellar del Riu

P0804900I

176

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/53

17/Y/233430

Castellar del Vallès

P0805000G

23.633

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/54

17/Y/233429

Castellbell i el Vilar

P0805200C

3.584

12.720,24 €

12.579,84 €

1703000370/55

17/Y/233428

Castellbisbal

P0805300A

12.277

35.809,92 €

35.357,76 €

1703000370/56

17/Y/233427

Castellcir

P0805400I

726

2.520,18 €

2.548,26 €

1703000370/57

17/Y/233426

Castelldefels

P0805500F

64.892

151.179,45 €

155.091,88 €

1703000370/58

17/Y/233425

Castellet i la Gornal
Castellfollit de
Riubregós

P0805700B

2.193

7.851,87 €

7.697,43 €

1703000370/59

17/Y/233424

P0805900H

165

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/60

17/Y/233423

Castellfollit del Boix

P0805800J

448

1.502,28 €

1.572,48 €

1703000370/61

17/Y/233422

Castellgalí

P0806000F

1.995

7.097,22 €

7.002,45 €

1703000370/62

17/Y/233421

Castellnou de Bages

P0806100D

1.287

4.355,91 €

4.517,37 €

1703000370/63

17/Y/233420

Castellolí

P0806200B

573

2.004,21 €

2.011,23 €

1703000370/64

17/Y/233419

Castellterçol

P0806300J

2.351

8.424,00 €

8.252,01 €

1703000370/65

17/Y/233418

Castellví de la Marca

P0806400H

1.545

5.577,39 €

5.422,95 €

1703000370/66

17/Y/233417

Castellví de Rosanes

P0806500E

1.807

6.177,60 €

6.342,57 €

1703000370/67

17/Y/233416

Centelles

P0806600C

7.410

25.738,83 €

26.009,10 €

1703000370/68

17/Y/233415

Cercs

P0826800E

1.183

4.373,46 €

4.152,33 €

1703000370/69

17/Y/233414

Cerdanyola del Vallès

P0826600I

57.543

137.190,78 €

137.527,77 €

1703000370/70

17/Y/233413

Cervelló

P0806700A

8.861

30.926,61 €

31.102,11 €

1703000370/71

17/Y/233412
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Collbató

P0806800I

4.396

15.538,77 €

15.429,96 €

1703000370/72

17/Y/233411

Collsuspina

P0806900G

349

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/73

17/Y/233410

Copons

P0807000E

300

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/74

17/Y/233409

Corbera de Llobregat

P0807100C

14.168

41.002,56 €

40.803,84 €

1703000370/75

17/Y/233408

Cornellà de Llobregat

P0807200A

86.072

206.099,26 €

205.712,08 €

1703000370/76

17/Y/233407

Cubelles

P0807300I

14.608

41.705,28 €

42.071,04 €

1703000370/77

17/Y/233406

Dosrius

P0807400G

5.154

18.030,87 €

18.090,54 €

1703000370/78

17/Y/233405

Esparreguera
Esplugues de
Llobregat

P0807500D

21.766

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/79

17/Y/233404

P0807600B

45.733

110.257,87 €

109.301,87 €

1703000370/80

17/Y/233403

Espunyola, L'

P0807700J

247

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/81

17/Y/233402

Estany, L'

P0807800H

404

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/82

17/Y/233401

Figaró-Montmany

P0813300A

1.092

3.846,96 €

3.832,92 €

1703000370/83

17/Y/233400

Fígols

P0807900F

40

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/84

17/Y/233399

Fogars de la Selva

P0808100B

1.452

5.307,12 €

5.096,52 €

1703000370/85

17/Y/233398

Fogars de Montclús

P0808000D

462

1.691,82 €

1.621,62 €

1703000370/86

17/Y/233397

Folgueroles

P0808200J

2.298

7.929,09 €

8.065,98 €

1703000370/87

17/Y/233396

Fonollosa

P0808300H

1.401

5.015,79 €

4.917,51 €

1703000370/88

17/Y/233395

Font-rubí
Franqueses del Vallès,
Les

P0808400F

1.363

4.749,03 €

4.784,13 €

1703000370/89

17/Y/233394

P0808500C

19.417

55.209,60 €

55.920,96 €

1703000370/90

17/Y/233393

Gaià

P0808900E

160

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/91

17/Y/233392

Gallifa

P0808600A

187

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/92

17/Y/233391

Garriga, La

P0808700I

15.912

45.394,56 €

45.826,56 €

1703000370/93

17/Y/233390

Gavà

P0808800G

46.266

110.719,14 €

110.575,74 €

1703000370/94

17/Y/233389

Gelida

P0809000C

7.238

25.250,94 €

25.405,38 €

1703000370/95

17/Y/233388

Gironella

P0809100A

4.829

17.504,37 €

16.949,79 €

1703000370/96

17/Y/233387

Gisclareny

P0809200I

29

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/97

17/Y/233386

Granada, La

P0809300G

2.091

7.276,23 €

7.339,41 €

1703000370/98

17/Y/233385

Granera

P0809400E

79

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/99

17/Y/233384

Granollers

P0809500B

60.174

143.232,70 €

143.815,86 €

1703000370/100

17/Y/233383

Gualba

P0809600J

1.426

5.015,79 €

5.005,26 €

1703000370/101

17/Y/233382

Guardiola de Berguedà

P0809800F

897

3.288,87 €

3.148,47 €

1703000370/102

17/Y/233381

342

Àrea de Presidència
Secretaria General

AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS

NIF

Núm.
HABITANTS

IMPORT
CONCEDIT
2016

IMPORT
CONCEDIT
2017

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

Gurb
Hospitalet de
Llobregat, L'
Hostalets de Pierola,
Els

P0809900D

2.559

8.932,95 €

8.982,09 €

1703000370/103

17/Y/233380

P0810000J

254.804

588.161,76 €

591.145,28 €

1703000370/104

17/Y/233379

P0816100B

2.891

10.326,42 €

10.147,41 €

1703000370/105

17/Y/233378

Igualada

P0810100H

38.987

92.614,89 €

93.178,93 €

1703000370/106

17/Y/233377

Jorba

P0810200F

831

2.941,38 €

2.916,81 €

1703000370/107

17/Y/233376

L'Esquirol

P0825400E

2.168

7.679,88 €

7.609,68 €

1703000370/108

17/Y/233375

Llacuna, La

P0810300D

872

3.180,06 €

3.060,72 €

1703000370/109

17/Y/233374

Llagosta, La

P0810400B

13.247

38.678,40 €

38.151,36 €

1703000370/110

17/Y/233373

Lliçà d'Amunt

P0810600G

14.759

42.324,48 €

42.505,92 €

1703000370/111

17/Y/233372

Lliçà de Vall

P0810700E

6.370

22.302,54 €

22.358,70 €

1703000370/112

17/Y/233371

Llinars del Vallès

P0810500I

9.717

33.471,36 €

34.106,67 €

1703000370/113

17/Y/233370

Lluçà

P0810800C

280

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/114

17/Y/233369

Malgrat de Mar

P0810900A

18.295

53.040,96 €

52.689,60 €

1703000370/115

17/Y/233368

Malla

P0811000I

267

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/116

17/Y/233367

Manlleu

P0811100G

20.104

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/117

17/Y/233366

Manresa

P0811200E

74.752

179.959,83 €

178.657,28 €

1703000370/118

17/Y/233365

Marganell

P0824200J

277

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/119

17/Y/233364

Martorell

P0811300C

27.645

66.669,05 €

66.071,55 €

1703000370/120

17/Y/233363

Martorelles

P0811400A

4.725

16.788,33 €

16.584,75 €

1703000370/121

17/Y/233362

Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà,
Les

P0811500H

714

2.586,87 €

2.506,14 €

1703000370/122

17/Y/233361

P0811600F

3.170

11.182,86 €

11.126,70 €

1703000370/123

17/Y/233360

Masnou, El

P0811700D

23.119

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/124

17/Y/233359

Masquefa

P0811800B

8.386

29.505,06 €

29.434,86 €

1703000370/125

17/Y/233358

Matadepera

P0811900J

8.984

31.031,91 €

31.533,84 €

1703000370/126

17/Y/233357

Mataró

P0812000H

125.517

288.329,60 €

291.199,44 €

1703000370/127

17/Y/233356

Mediona

P0812100F

2.282

8.111,61 €

8.009,82 €

1703000370/128

17/Y/233355

Moià

P0813700B

5.957

20.217,60 €

20.909,07 €

1703000370/129

17/Y/233354

Molins de Rei

P0812200D

25.359

60.113,28 €

60.608,01 €

1703000370/130

17/Y/233353

Mollet del Vallès

P0812300B

51.491

123.608,41 €

123.063,49 €

1703000370/131

17/Y/233352

Monistrol de Calders
Monistrol de
Montserrat

P0812700C

699

2.439,45 €

2.453,49 €

1703000370/132

17/Y/233351

P0812600E

2.867

10.336,95 €

10.063,17 €

1703000370/133

17/Y/233350
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Montcada i Reixac

P0812400J

34.802

82.201,66 €

83.176,78 €

1703000370/134

17/Y/233349

Montclar

P0812900I

119

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/135

17/Y/233348

Montesquiu

P0813000G

931

3.141,45 €

3.267,81 €

1703000370/136

17/Y/233347

Montgat

P0812500G

11.621

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/137

17/Y/233346

Montmajor

P0813100E

471

1.670,76 €

1.653,21 €

1703000370/138

17/Y/233345

Montmaneu

P0813200C

151

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/139

17/Y/233344

Montmeló

P0813400I

8.784

31.109,13 €

30.831,84 €

1703000370/140

17/Y/233343

Montornès del Vallès

P0813500F

16.218

46.704,96 €

46.707,84 €

1703000370/141

17/Y/233342

Montseny

P0813600D

320

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/142

17/Y/233341

Muntanyola

P0812800A

604

2.088,45 €

2.120,04 €

1703000370/143

17/Y/233340

Mura

P0813800J

219

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/144

17/Y/233339

Navarcles

P0813900H

5.988

21.070,53 €

21.017,88 €

1703000370/145

17/Y/233338

Navàs

P0814000F

6.045

21.470,67 €

21.217,95 €

1703000370/146

17/Y/233337

Nou de Berguedà, La

P0814100D

151

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/147

17/Y/233336

Òdena

P0814200B

3.607

12.720,24 €

12.660,57 €

1703000370/148

17/Y/233335

Olèrdola

P0814400H

3.529

12.562,29 €

12.386,79 €

1703000370/149

17/Y/233334

Olesa de Bonesvalls

P0814500E

1.723

6.089,85 €

6.047,73 €

1703000370/150

17/Y/233333

Olesa de Montserrat

P0814600C

23.645

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/151

17/Y/233332

Olivella

P0814700A

3.569

12.667,59 €

12.527,19 €

1703000370/152

17/Y/233331

Olost

P0814800I

1.185

4.162,86 €

4.159,35 €

1703000370/153

17/Y/233330

Olvan

P0814300J

855

3.074,76 €

3.001,05 €

1703000370/154

17/Y/233329

Orís

P0814900G

310

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/155

17/Y/233328

Oristà

P0815000E

547

1.955,07 €

1.919,97 €

1703000370/156

17/Y/233327

Orpí

P0815100C

139

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/157

17/Y/233326

Òrrius

P0815200A

702

2.421,90 €

2.464,02 €

1703000370/158

17/Y/233325

Pacs del Penedès

P0815300I

894

3.130,92 €

3.137,94 €

1703000370/159

17/Y/233324

Palafolls
Palau-solità i
Plegamans

P0815400G

9.133

31.818,15 €

32.056,83 €

1703000370/160

17/Y/233323

P0815500D

14.494

41.627,52 €

41.742,72 €

1703000370/161

17/Y/233322

Pallejà

P0815600B

11.348

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/162

17/Y/233321

Palma de Cervelló, La

P5831301F

3.000

10.537,02 €

10.530,00 €

1703000370/163

17/Y/233320

Papiol, El

P0815700J

4.075

14.120,73 €

14.303,25 €

1703000370/164

17/Y/233319
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Parets del Vallès

P0815800H

18.837

53.951,04 €

54.250,56 €

1703000370/165

17/Y/233318

Perafita

P0815900F

411

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/166

17/Y/233317

Piera

P0816000D

15.001

43.200,00 €

43.202,88 €

1703000370/167

17/Y/233316

Pineda de Mar

P0816200J

26.240

62.015,72 €

62.713,60 €

1703000370/168

17/Y/233315

Pla del Penedès, El
Pobla de Claramunt,
La

P0816300H

1.253

4.292,73 €

4.398,03 €

1703000370/169

17/Y/233314

P0816400F

2.159

7.672,86 €

7.578,09 €

1703000370/170

17/Y/233313

Pobla de Lillet, La

P0816500C

1.110

4.054,05 €

3.896,10 €

1703000370/171

17/Y/233312

Polinyà
Pont de Vilomara i
Rocafort, El

P0816600A

8.300

28.915,38 €

29.133,00 €

1703000370/172

17/Y/233311

P0818100J

3.724

13.267,80 €

13.071,24 €

1703000370/173

17/Y/233310

Pontons

P0816700I

453

1.674,27 €

1.590,03 €

1703000370/174

17/Y/233309

Prat de Llobregat, El

P0816800G

63.457

150.249,74 €

151.662,23 €

1703000370/175

17/Y/233308

Prats de Lluçanès

P0817000C

2.565

9.210,24 €

9.003,15 €

1703000370/176

17/Y/233307

Prats de Rei, Els

P0816900E

535

2.463,08 €

2.216,77 €

1703000370/177

17/Y/233306

Premià de Dalt

P0823000E

10.446

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/178

17/Y/233305

Premià de Mar

P0817100A

27.866

67.309,57 €

66.599,74 €

1703000370/179

17/Y/233304

Puigdàlber

P0817300G

512

1.867,32 €

1.797,12 €

1703000370/180

17/Y/233303

Puig-reig

P0817400E

4.123

14.766,57 €

14.471,73 €

1703000370/181

17/Y/233302

Pujalt

P0817500B

198

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/182

17/Y/233301

Quar, La

P0817600J

54

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/183

17/Y/233300

Rajadell

P0817700H

533

1.853,28 €

1.870,83 €

1703000370/184

17/Y/233299

Rellinars

P0817800F

723

2.548,26 €

2.537,73 €

1703000370/185

17/Y/233298

Ripollet

P0817900D

37.648

88.986,87 €

89.978,72 €

1703000370/186

17/Y/233297

Roca del Vallès, La

P0818000B

10.599

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/187

17/Y/233296

Roda de Ter

P0818200H

6.116

21.495,24 €

21.467,16 €

1703000370/188

17/Y/233295

Rubí

P0818300F

75.167

177.703,67 €

179.649,13 €

1703000370/189

17/Y/233294

Rubió

P0818400D

231

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/190

17/Y/233293

Rupit i Pruit

P0818500A

277

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/191

17/Y/233292

Sabadell

P0818600I

208.246

481.270,08 €

483.130,72 €

1703000370/192

17/Y/233291

Sagàs

P0818700G

152

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/193

17/Y/233290

Saldes

P0818900C

276

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/194

17/Y/233289

Sallent

P0819000A

6.592

23.797,80 €

23.137,92 €

1703000370/195

17/Y/233288
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P0819300E

36.496

84.572,54 €

87.225,44 €

1703000370/196

17/Y/233287

P0819400C

92

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/197

17/Y/233286

P0819500J

27.434

65.170,52 €

65.567,26 €

1703000370/198

17/Y/233285

P0819600H

10.663

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/199

17/Y/233284

P0819700F

5.862

20.035,08 €

20.575,62 €

1703000370/200

17/Y/233283

P0819800D

850

3.071,25 €

2.983,50 €

1703000370/201

17/Y/233282

Sant Boi de Llobregat

P0819900B

82.402

198.625,73 €

196.940,78 €

1703000370/202

17/Y/233281

Sant Boi de Lluçanès

P0820000H

527

1.951,56 €

1.849,77 €

1703000370/203

17/Y/233280

Sant Cebrià de Vallalta

P0820200D

3.329

11.681,28 €

11.684,79 €

1703000370/204

17/Y/233279

Sant Celoni
Sant Climent de
Llobregat

P0820100F

17.540

49.682,88 €

50.515,20 €

1703000370/205

17/Y/233278

P0820300B

4.024

13.822,38 €

14.124,24 €

1703000370/206

17/Y/233277

Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de
Lluçanès
Sant Andreu de la
Barca
Sant Andreu de
Llavaneres
Sant Antoni de
Vilamajor
Sant Bartomeu del
Grau

Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat
Sesgarrigues
Sant Esteve de
Palautordera

P0820400J

88.921

208.212,02 €

212.521,19 €

1703000370/207

17/Y/233276

P0820500G

973

3.411,72 €

3.415,23 €

1703000370/208

17/Y/233275

P0820600E

2.599

8.887,32 €

9.122,49 €

1703000370/209

17/Y/233274

Sant Esteve Sesrovires

P0820700C

7.644

26.472,42 €

26.830,44 €

1703000370/210

17/Y/233273

Sant Feliu de Codines

P0820900I

5.968

20.709,00 €

20.947,68 €

1703000370/211

17/Y/233272

Sant Feliu de Llobregat

P0821000G

44.086

104.478,85 €

105.365,54 €

1703000370/212

17/Y/233271

Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de
Campsentelles

P0821100E

612

2.197,26 €

2.148,12 €

1703000370/213

17/Y/233270

P0820800A

8.650

30.417,66 €

30.361,50 €

1703000370/214

17/Y/233269

Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de
Voltregà

P0821200C

8.387

28.932,93 €

29.438,37 €

1703000370/215

17/Y/233268

P0821400I

3.462

12.095,46 €

12.151,62 €

1703000370/216

17/Y/233267

Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de
Frontanyà
Sant Joan de
Vilatorrada

P0819200G

1.292

4.577,04 €

4.534,92 €

1703000370/217

17/Y/233266

P0821500F

27

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/218

17/Y/233265

P0822500E

10.759

33.875,01 €

33.808,32 €

1703000370/219

17/Y/233264

Sant Joan Despí
Sant Julià de
Cerdanyola

P0821600D

33.502

78.824,59 €

80.069,78 €

1703000370/220

17/Y/233263

P0831100C

251

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/221

17/Y/233262

Sant Julià de Vilatorta

P0821800J

3.113

10.961,73 €

10.926,63 €

1703000370/222

17/Y/233261

Sant Just Desvern

P0821900H

16.927

47.200,32 €

48.749,76 €

1703000370/223

17/Y/233260

Sant Llorenç d'Hortons

P0822000F

2.562

8.834,67 €

8.992,62 €

1703000370/224

17/Y/233259

Sant Llorenç Savall

P0822100D

2.375

8.287,11 €

8.336,25 €

1703000370/225

17/Y/233258

Sant Martí d'Albars

P0822300J

108

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/226

17/Y/233257
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Sant Martí de Centelles

P0822200B

1.122

3.836,43 €

Sant Martí de Tous

P0822600C

1.190
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P0822700A

Sant Martí Sesgueioles
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3.938,22 €

1703000370/227

17/Y/233256

4.124,25 €

4.176,90 €

1703000370/228

17/Y/233255

3.099

10.986,30 €

10.877,49 €

1703000370/229

17/Y/233254

P0822800I

371

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/230

17/Y/233253

Sant Mateu de Bages

P0822900G

618

2.260,44 €

2.169,18 €

1703000370/231

17/Y/233252

Sant Pere de Ribes
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823100C

29.842

70.120,21 €

71.322,38 €

1703000370/232

17/Y/233251

P0823200A

2.369

8.297,64 €

8.315,19 €

1703000370/233

17/Y/233250

Sant Pere de Torelló

P0823300I

2.427

8.550,36 €

8.518,77 €

1703000370/234

17/Y/233249

Sant Pere de Vilamajor

P0823400G

4.257

14.910,48 €

14.942,07 €

1703000370/235

17/Y/233248

Sant Pere Sallavinera

P0818800E

158

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/236

17/Y/233247

Sant Pol de Mar
Sant Quintí de
Mediona

P0823500D

4.951

17.539,47 €

17.378,01 €

1703000370/237

17/Y/233246

P0823600B

2.121

7.374,51 €

7.444,71 €

1703000370/238

17/Y/233245

Sant Quirze de Besora

P0823700J

2.125

7.539,48 €

7.458,75 €

1703000370/239

17/Y/233244

Sant Quirze del Vallès

P0823800H

19.664

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000370/240

17/Y/233243

Sant Quirze Safaja

P0823900F

637

2.260,44 €

2.235,87 €

1703000370/241

17/Y/233242

Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní
d'Osormort
Sant Salvador de
Guardiola
Sant Vicenç de
Castellet

P0824000D

12.654

36.259,20 €

36.443,52 €

1703000370/242

17/Y/233241

P0824100B

80

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/243

17/Y/233240

P0809700H

3.141

10.986,30 €

11.024,91 €

1703000370/244

17/Y/233239

P0826200H

9.235

32.734,26 €

32.414,85 €

1703000370/245

17/Y/233238

Sant Vicenç de Montalt

P0826400D

6.182

21.084,57 €

21.698,82 €

1703000370/246

17/Y/233237

Sant Vicenç de Torelló

P0826500A

1.996

6.932,25 €

7.005,96 €

1703000370/247

17/Y/233236

Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de
Voltregà
Santa Coloma de
Cervelló
Santa Coloma de
Gramenet
Santa Eugènia de
Berga
Santa Eulàlia de
Riuprimer
Santa Eulàlia de
Ronçana

P0826300F

27.961

67.166,17 €

66.826,79 €

1703000370/248

17/Y/233235

P0824300H

183

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000370/249

17/Y/233234

P0824400F

8.073

28.213,38 €

28.336,23 €

1703000389/1

17/Y/233233

P0824500C

117.153

275.472,16 €

271.794,96 €

1703000389/2

17/Y/233232

P0824600A

2.246

7.837,83 €

7.883,46 €

1703000389/3

17/Y/233231

P0824700I

1.266

4.419,09 €

4.443,66 €

1703000389/4

17/Y/233230

P0824800G

7.049

24.970,14 €

24.741,99 €

1703000389/5

17/Y/233229

P0824900E

374

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/6

17/Y/233228

P0825000C

9.611

33.839,91 €

33.734,61 €

1703000389/7

17/Y/233227

P0825100A

7.360

25.752,87 €

25.833,60 €

1703000389/8

17/Y/233226

Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de
Montbui
Santa Margarida i els
Monjos

Núm.
HABITANTS

IMPORT
CONCEDIT
2016
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Santa Maria de Besora
Santa Maria de
Martorelles

P0825300G

148

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/9

17/Y/233225

P0825600J

861

2.987,01 €

3.022,11 €

1703000389/10

17/Y/233224

Santa Maria de Merlès
Santa Maria de
Miralles
Santa Maria de
Palautordera

P0825500B

178

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/11

17/Y/233223

P0825700H

132

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/12

17/Y/233222

P0825900D

9.194

32.074,38 €

32.270,94 €

1703000389/13

17/Y/233221

Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de
Mogoda

P0825800F

1.054

3.738,15 €

3.699,54 €

1703000389/14

17/Y/233220

P0826000B

25.556

60.727,51 €

61.078,84 €

1703000389/15

17/Y/233219

Santa Susanna

P0826100J

3.323

11.558,43 €

11.663,73 €

1703000389/16

17/Y/233218

Santpedor

P0819100I

7.520

25.917,84 €

26.395,20 €

1703000389/17

17/Y/233217

Sentmenat

P0826700G

8.700

30.343,95 €

30.537,00 €

1703000389/18

17/Y/233216

Seva

P0826900C

3.446

12.242,88 €

12.095,46 €

1703000389/19

17/Y/233215

Sitges

P0827000A

28.478

67.328,69 €

68.062,42 €

1703000389/20

17/Y/233214

Sobremunt

P0827100I

83

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/21

17/Y/233213

Sora

P0827200G

189

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/22

17/Y/233212

Subirats

P0827300E

2.997

10.631,79 €

10.519,47 €

1703000389/23

17/Y/233211

Súria

P0827400C

5.873

21.056,49 €

20.614,23 €

1703000389/24

17/Y/233210

Tagamanent

P0827600H

316

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/25

17/Y/233209

Talamanca

P0827700F

186

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/26

17/Y/233208

Taradell

P0827800D

6.321

21.828,69 €

22.186,71 €

1703000389/27

17/Y/233207

Tavèrnoles

P0827500J

318

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/28

17/Y/233206

Tavertet

P0828000J

112

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/29

17/Y/233205

Teià

P0828100H

6.254

21.554,91 €

21.951,54 €

1703000389/30

17/Y/233204

Terrassa

P0827900B

215.121

499.999,44 €

499.080,72 €

1703000389/31

17/Y/233203

Tiana

P0828200F

8.553

29.182,14 €

30.021,03 €

1703000389/32

17/Y/233202

Tona

P0828300D

7.951

28.122,12 €

27.908,01 €

1703000389/33

17/Y/233201

Tordera

P0828400B

16.453

47.073,60 €

47.384,64 €

1703000389/34

17/Y/233200

Torelló

P0828500I

13.877

40.173,12 €

39.965,76 €

1703000389/35

17/Y/233199

Torre de Claramunt, La

P0828600G

3.722

13.404,69 €

13.064,22 €

1703000389/36

17/Y/233198

Torrelavit

P0828700E

1.413

4.889,43 €

4.959,63 €

1703000389/37

17/Y/233197

Torrelles de Foix

P0828800C

2.201

8.101,08 €

7.725,51 €

1703000389/38

17/Y/233196

Torrelles de Llobregat

P0828900A

5.933

20.537,01 €

20.824,83 €

1703000389/39

17/Y/233195
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AJUNTAMENTS
BENEFICIARIS

Núm.
HABITANTS

NIF

IMPORT
CONCEDIT
2016

IMPORT
CONCEDIT
2017

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

Ullastrell

P0829000I

2.039

7.216,56 €

7.156,89 €

1703000389/40

17/Y/233194

Vacarisses

P0829100G

6.192

21.825,18 €

21.733,92 €

1703000389/41

17/Y/233193

Vallbona d'Anoia

P0829200E

1.412

4.998,24 €

4.956,12 €

1703000389/42

17/Y/233192

Vallcebre

P0829300C

254

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/43

17/Y/233191

Vallgorguina

P0829500H

2.772

9.473,49 €

9.729,72 €

1703000389/44

17/Y/233190

Vallirana

P0829600F

14.676

42.082,56 €

42.266,88 €

1703000389/45

17/Y/233189

Vallromanes

P0829700D

2.525

8.841,69 €

8.862,75 €

1703000389/46

17/Y/233188

Veciana

P0829800B

173

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/47

17/Y/233187

Vic

P0829900J

43.287

100.274,84 €

103.455,93 €

1703000389/48

17/Y/233186

Vilada

P0830000F

430

1.625,22 €

1.509,30 €

1703000389/49

17/Y/233185

Viladecans

P0830200B

65.779

156.205,62 €

157.211,81 €

1703000389/50

17/Y/233184

Viladecavalls

P0830100D

7.354

25.956,45 €

25.812,54 €

1703000389/51

17/Y/233183

Vilafranca del Penedès

P0830600C

39.365

93.738,19 €

94.082,35 €

1703000389/52

17/Y/233182

Vilalba Sasserra

P0830700A

684

2.478,06 €

2.400,84 €

1703000389/53

17/Y/233181

Vilanova de Sau

P0830400H

309

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/54

17/Y/233180

Vilanova del Camí

P0830300J

12.409

36.017,28 €

35.737,92 €

1703000389/55

17/Y/233179

Vilanova del Vallès

P0831000E

5.217

18.427,50 €

18.311,67 €

1703000389/56

17/Y/233178

Vilanova i la Geltrú

P0830800I

65.972

157.598,99 €

157.673,08 €

1703000389/57

17/Y/233177

Vilassar de Dalt

P0821300A

8.953

31.175,82 €

31.425,03 €

1703000389/58

17/Y/233176

Vilassar de Mar

P0821700B

20.678

56.301,12 €

56.632,32 €

1703000389/59

17/Y/233175

Vilobí del Penedès

P0830500E

1.103

3.825,90 €

3.871,53 €

1703000389/60

17/Y/233174

Viver i Serrateix

P0830900G

162

1.500,00 €

1.500,00 €

1703000389/61

17/Y/233173

ÀREES BÀSIQUES
SUPRAMUNICIPALS

NIF

ALT PENEDÈS

P5800013D

ANOIA

P5800006H

BAGES

P5800009B

BAIX LLOBREGAT

P5800011H

BERGUEDÀ

P0800015J

GARRAF
P5800020I
MANCOMUNITAT
INTERMPAL.VOLUNT.
LA PLANA
P0800024B

Núm.
HABITANTS

Índex
Dispersió
Territorial

IMPORT
IMPORT
CONCEDIT CONCEDIT
2016
2017

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

66.910

69,16

38.090,07 € 38.029,15 €

1703000366/1

17/Y/233172

78.517

75,87

44.364,32 € 44.097,41 €

1703000366/2

17/Y/233171

99.629

72,88

32.927,91 € 30.700,82 €

1703000366/3

17/Y/233170

123.884

59,13

34.730,58 € 35.025,74 €

1703000366/4

17/Y/233169

38.950

85,43

46.374,85 € 45.545,50 €

1703000366/5

17/Y/233168

22.584

56,96

27.009,25 € 27.150,80 €

1703000366/6

17/Y/233167

27.243

79,58

1703000367/1

17/Y/233166

33.777,10 € 33.838,85 €
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ÀREES BÀSIQUES
SUPRAMUNICIPALS

NIF

MARESME

P5800008D

MOIANÈS

P0800317J

OSONA
VALLÈS
OCCIDENTAL

P5800015I
P5800007F

VALLÈS ORIENTAL

P5800010J

Núm.
HABITANTS

Índex
Dispersió
Territorial

IMPORT
IMPORT
CONCEDIT CONCEDIT
2016
2017

OPERACIÓ
COMPTABLE

CODI XGL

218.085

57,13

32.943,39 € 30.792,78 €

1703000366/7

17/Y/233165

13.209

72,88

- € 19.836,55 €

1703000366/8

17/Y/233164

63.600

79,58

37.756,13 € 37.532,00 €

1703000366/9

17/Y/233163

104.771

64,26

31.023,92 € 31.047,19 €

1703000366/10

17/Y/233162

289.673

65,56

40.133,01 € 39.868,40 €

1703000366/11

17/Y/233161

Subtotal Aportació Ajuntaments
Subtotal Aportació Àrees Bàsiques
Supramunicipals
Aportació total Diputació de Barcelona

10.358.944,67 €
413.465,19 €
10.772.409,86 €

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de deu milions set-cents
setanta-dos mil quatre-cents nou euros amb vuitanta-sis cèntims (10.772.409,86 €) a
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: un import de 10.358.944,67 € a
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/462.80; un import de 379.626,34 € a
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/465.80, i un import de 33.838,85 € a
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/463.80 del pressupost de la corporació de
l’any 2017. Aquesta despesa incrementa en 42.124,86 euros la quantia total de
10.730.285,00 euros prevista pel Servei d’Acció Social per a aquest fons de prestació,
la qual cosa modifica l’article 6.2 del regim del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació
en sessió de 22 de desembre de 2016, pel que fa al fons d’aquest servei.
Tercer.- DISPOSAR el següent règim de gestió del fons de prestació aprovat a l’acord
primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, com a molt tard el 31
de maig de 2017, presenti l’acceptació del recurs. L’acceptació, que pot ser
total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
1.2. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament.
1.3. Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i
presentació d'acceptacions.
1.6. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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
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delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris
admesos.
1.7. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau,
la presentació de l’acceptació pendent, o la seva esmena, tot habilitant un nou
termini de deu dies hàbils a partir de la notificació.
1.8. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que l’ens hagi
presentat l'acceptació o subsanat els defectes notificats, s’ha d’entendre que ha
renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s'ha de
procedir a l'aprovació de la corresponent renúncia.
2. Execució
2.1. Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els ajuntaments podran destinar l’ajut
econòmic a qualsevol de les següents actuacions:
a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics:
 Serveis socials bàsics d’atenció social
 Servei d’atenció domiciliària
 Serveis residencials d’estada limitada
 Serveis de menjador social
 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents (centres oberts)
 Prestacions econòmiques d’urgència social
 Serveis de distribució d’aliments o anàlegs
b) Programes i actuacions socials:
 Persones amb drogodependències i altres addiccions
 Persones amb discapacitat
 Persones grans
 Persones amb dependència
 Persones amb malaltia mental
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies
 Inclusió social
2.2. Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials
bàsics. El 50% restant, es pot destinar a programes socials ja sigui de forma
directa o mitjançant l’acord amb entitats del tercer sector que desenvolupin
programes socials en el municipi.
3. Justificació
3.1. 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.
3.2. El termini de justificació finalitza el 30 d’abril de 2018.
3.3. Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
3.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la documentació
tècnica d’acord amb els requisits per a justificació del recurs en el que
s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-010 i, per als ajuts destinats a
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3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

programes no inclosos en la cartera de serveis socials bàsics, caldrà adjuntar
també memòria de realització C4-006-17).
Els mitjans per realitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor
tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.
Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del
tràmit 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.
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses dels ens destinataris. Es podran justificar també despeses del capítol
6, sempre que estiguin destinades de manera directa i inequívoca a cobrir
necessitats bàsiques de persones en risc d’exclusió social, i fins a un màxim
del 20% de l’import total de la subvenció.
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.
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.
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.
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 l’ha d’advertir que el pagament efectiu serà inferior a l’import
justificat, per tal que l’ens pugui prendre coneixement i, si escau, realitzar les
accions oportunes.
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.
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
Per tal de garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’import
concedit sigui inferior a 5.000 euros, s’ha de presentar una única justificació
de despeses per la totalitat de l’ajut.
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.
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3.18. 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.
3.19. 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.
3.20. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
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.
3.21. 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.
3.22. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
3.23. 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.
4. Pagament
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma
següent, d’acord amb l’article 25.5 del règim del Catàleg:
a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 euros, es
paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, a partir que l’ens destinatari
presenti l’acceptació.
b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 euros, es paga
per avançat el 50 per cent de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari
presenti l’acceptació. El pagament de l’import restant de la concessió es farà
prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.
5. Renúncia
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.
6. Audiència i tancament
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6.1. 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.
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
6.4. Si escau, 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.
Quart.- APROVAR el formulari C3-003-17, d’acceptació de fons de prestació del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
utilitzar pels ens destinataris, que es conté en l’annex 1 que forma part del present
dictamen.
Cinquè.- APROVAR la incorporació del tràmit d’acceptació a la Seu Electrònica, en
l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmenat tràmit, que es
conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” incorporats a la Seu Electrònica.
Setè.- NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió dels ajuts a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

354

Àrea de Presidència
Secretaria General

ANNEX 2 AL DICTAMEN AMB NÚM. D’EXPEDIENT 2017/1231 D’APROVACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR
SOCIAL, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”
C3 Acceptació de recursos
Què permet?
Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de
serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".
Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.
Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments
avançats.
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Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de
la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que
l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.
Qui el pot demanar?
Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de
concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.
Quan es pot demanar?
A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.
Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la
acaba el 31 de maig de 2017.
Quina documentació cal aportar?
Tipus de recurs
Provisió de béns, equips i subministraments
inventariables
Recursos tècnics i materials no inventariables
Fons de prestació

Documentació a adjuntar
C3-001-17
C3-002-17
C3-003-17

On i com es fa?
Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho,
accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit
d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.
Quan es dóna resposta?
Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte
de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.
Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix”

PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Dubtàvem si fer aquesta intervenció en aquesta Junta
de Govern o al Ple. Finalment, ho farem aquí en Junta de Govern. L’any 2015, la
Diputació de Barcelona va donar cent cinquanta mil euros, una subvenció de cent
cinquanta mil euros, al col·lectiu FERMED; l’any 2016, la Diputació de Barcelona va
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tornar a donar una subvenció a aquest col·lectiu, FERMED, per valor de cent
cinquanta-un mil euros. Nosaltres, a la Comissió Informativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic Local d’aquest mes de febrer, vam adreçar-nos al
president en el sentit de demanar-li quina era la representació que, des de l’Àrea de la
seva competència, assistiria a l’acte, programat per al dia 2 de març al Palau de
Congressos de Barcelona, anomenat L’hora de les decisions, que és un acte que
està... Què he dit? València, disculpin. Sí, sí. L’hora de les decisions, al Palau de
Congressos de València, durant tot el dia. A més, un acte que organitza l’Institut Ignasi
Villalonga i que està estructurat al màxim nivell des de tots els punts de vista. Doncs la
resposta del president en aquella ocasió va dir que això, la delegació, es portava des
de Presidència. Nosaltres vam fer les gestions oportunes, amb el Gabinet de Protocol,
per veure qui era que anava, en representació de la Diputació de Barcelona, a aquest
acte del dia 2 de març en el Palau de Congressos de València i la resposta és que no
els hi constava, i ho han mirat per activa i per passiva, que ningú de la Diputació de
Barcelona assistís a aquest acte. Nosaltres vam posar en coneixement del Govern,
tant del senyor Castells com del senyor Fàbrega, aquesta situació i, a dia d’avui, no
hem obtingut resposta. Nosaltres entenem que, quan vam enviar aquell correu, hi
havia temps i hi ha temps, encara, per poder esmenar aquesta situació perquè creiem
que, sense cap mena de dubte, l’Eix Mediterrani, tota l’articulació de l’Arc Mediterrani,
és una intervenció cabdal per a tota la demarcació de Barcelona i per al país i que la
Diputació de Barcelona, sí o sí, hi ha de ser.
La senyora presidenta diu: No, no tingui cap dubte. Sempre hem assistit i hi
assistirem el dia 2 de març. Cap dubte. De fet, jo no hi puc anar perquè la setmana
que ve faig un viatge amb el Fons Català de Cooperació a Grècia i, per tant, no puc
ser-hi, però es delega i hi va un representant de la Diputació. De fet, puc concretar que
hi va el senyor Garcia Cañizares com a representant de la Diputació. I tant! És un tema
que nosaltres considerem estratègic a nivell de la competitivitat del país i, per tant,
sempre hi som. I la darrera vegada crec que hi va assistir el senyor Ciurana. Hi va anar
ell. Per tant, o de l’Àrea de Presidència o el vicepresident d’Economia sempre algú hi
va. Li agraïm, doncs.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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