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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 29 de juny de 2017, a les 11 hores, es reuneix a la Sala 
Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla CiU), vicepresidenta 
cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret 
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), 
Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), 
senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), 
senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i la tresorera, senyora 
Marta Gómez Acín. 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU) i el 
diputat senyor Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM). 
 
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 8 de juny de 2017. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 

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

Sentència, favorable als interessos de la Diputació, en considerar que la 
Corporació no és competent ni responsable a l’expedient de responsabilitat 
patrimonial, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 233/2016-I, que va estimar el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX. contra la resolució de la Direcció General 
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de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de 13 de febrer de 2017, i en el qual 
la Diputació de Barcelona va comparèixer com a codemandada, en relació amb la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de 
l’accident ocorregut el 8 de novembre de 2014, a la carretera C-153, a l’altura del 
pk 24,300, a causa de l’existència de graveta a la calçada. 

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

Sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment núm. 95/2016, interposat 
pel senyor XXX. contra el silenci administratiu de la sol·licitud d’informació que va 
presentar el dia 24 de novembre de 2015, davant la Corporació, així com la manca 
de facilitació d’aquesta informació un cop tornada a requerir el 28 de desembre de 
2015, que declara finalitzat el procediment i el seu arxiu perquè es van reconèixer 
les pretensions de l’actor en via administrativa i se’l va lliurar la documentació. 

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

dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que acorda declarar ferma la 
Sentència dictada en el procediment abreujat núm. 219/2015, que va desestimar 
el recurs contenciós administratiu interposat per Tresens e Hijos,S.A. contra 
l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 20 de febrer de 2015, que fixà el 
preu just de la finca 2, en l’expedient del projecte de “Millora de la intersecció de 
les carreteres BV-5001 i BV-5011 al TM de Montcada i Reixac”. 

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

Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim regulador. 

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

liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuts amb 
termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016. 

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

liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions 
financerament sostenibles, aprovades en el marc del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals”, amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de 
novembre de 2016. 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb un import total de 4.000 euros, 
com a conseqüència dels incompliments detectats, en el període comprés des de 
l’1 de juny al 30 de setembre de 2016, en els contractes dels lots 3 (Vigilància, 
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protecció i control del Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, 
protecció i control d’accés a l’edifici Londres) del Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ampliar la despesa generada 

per la pròrroga del contracte formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SA, relatiu a les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària (únicament per al servei de notificació administrativa i el certificat 
plus). 

 
Servei de Programació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar assabentat 

de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del 1r. trimestre de 
l’any 2017. 

 
Caixa de Crèdit 
 
11. AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 139.755 € 
(cent trenta-nou mil set-cents cinquanta-cinc euros), a l’Ajuntament d'Arenys de 
Mar, per a finançar l’actuació local “Adquisició màquina elèctrica neteja viària”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
12. AJUNTAMENT DE CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 € (cent cinc mil 
euros), a l’Ajuntament de Cubelles, per a finançar l’actuació local “Enllumenat”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. AJUNTAMENT DE CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 € (setanta mil 
euros), a l’Ajuntament de Cubelles, per a finançar l’actuació local “Aplicacions 
informàtiques”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
14. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE SANT MIQUEL DE 

BALENYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, per a finançar 
l’actuació local “Pista poliesportiva i CEIP. 1a fase”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros), a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, per a finançar l’actuació local “Inversions en equipaments diversos”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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16. AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es 
proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicle”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 
17. AJUNTAMENT D'IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
cinc mil euros), a l’ Ajuntament d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Mur de 
contenció parc del repòs. Fase 1” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
18. AJUNTAMENT DE MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

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

 
19. AJUNTAMENT DE MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
cinc mil euros), a l’Ajuntament de Mataró, per a finançar l’actuació local “Compra 
vehicles i maquinaria per serv. recollida”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 
20. AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € 
(cent setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per a finançar 
l’actuació local “Hotel d'entitats”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 36.000 € (trenta-sis mil euros), a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicle i col·locació 
enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
22. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 22.514,22 € (vint-i-dos mil cinc-cents catorze euros amb vint-i-dos 
cèntims), a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació 
local “Expropiació itinerari de vianants ctra BV1435”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 
23. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es 

proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import 111.485,78 € (cent onze mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb 
setanta-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar 
l’actuació local “Obres abastament aigua, vorera, itinerari vianants”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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Programa de Crèdit Local 
 

24. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 30.249,78 € (trenta mil dos-
cents quaranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament d’Arenys de 
Mar, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 

25. CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 19.050,07 € (dinou mil 
cinquanta euros amb set cèntims), a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 

26. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 57.150,20 € (cinquanta-set mil 
cent cinquanta euros amb vint cèntims), a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 

27. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 68.164,78 € (seixanta-vuit mil cent seixanta-
quatre euros amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 

28. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 68.580,24 € (seixanta-vuit 
mil cinc-cents vuitanta euros amb vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

29. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 30.015,47 € (trenta mil quinze euros amb 
quaranta-set cèntims), a l'Ajuntament de la Garriga, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

30. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 220.513,67 € (dos-cents vint mil cinc-cents 
tretze euros amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 

31. MANRESA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 38.100,13 € (trenta-vuit mil cent euros amb 
tretze cèntims), a l'Ajuntament de Manresa, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

32. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 100.815,48 € (cent mil vuit-cents quinze 
euros amb quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Martorell, a l’objecte de 
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 

33. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 39.682,77 € (trenta-nou mil sis-cents 
vuitanta-dos euros amb setanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Martorelles, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 

34. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 46.023,72 € (quaranta-sis mil vint-i-tres 
euros amb setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 

35. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 41.198,19 € (quaranta-un mil 
cent noranta-vuit euros amb dinou cèntims), a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 

36. PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 73.677,78 € (setanta-tres mil 
sis-cents setanta-set euros amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Pineda de 
Mar, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 

37. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 21.447,45 € (vint-i-un mil 
quatre-cents quaranta-set euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

38. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 160.853,50 € (cent 
seixanta mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims), a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

39. VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 140.072,20 € (cent quaranta mil setanta-dos 
euros amb vint cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 

Intervenció General 
 

40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment d’un 
nou preu públic per al curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes 
per a l’audiovisual”. 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
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Gerència de Serveis de Turisme 
 

41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
marc per al desenvolupament del Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de 
Catalunya, a formalitzar amb diferents entitats. 

 

42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades del Contracte 
Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.  

 

43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades del Contracte 
Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  

 

44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades del Contracte 
Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà.  

 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades del Contracte 
Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 

 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades del Contracte 
Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf.  

 

47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci Turisme 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, “Destinació Barcelona”, per a l’anualitat 
2017. 

 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, per a l’any 
2017. 

 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits de Canet de Mar) i el Centre de 
Terminologia TERMCAT, per normalitzar l’ús en català de la terminologia tèxtil.  

 

50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, 
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense 
finalitat de lucre, per a l’any 2017. 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

51. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de rètol publicitari 
d’informació turística a la carretera C-1413b, al terme municipal de Sant Martí de 
Centelles, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/4260. 

 

52. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de tres rètols 
T.I.T a la carretera BP-5002 al terme municipal d’Alella, a favor de la Generalitat 
de Catalunya-Departament d’Empresa i Coneixement, en resolució de l’expedient 
núm. 2017/4888. 

 

53. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2017/5123. 

 

54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sobre les obres del projecte constructiu 
de “Millora del tram de la carretera BV-5031, entre la confluència del carrer Major i 
el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt”, per un import de 234.931,13 euros. 

 

55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, sobre les obres del projecte constructiu de 
“Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-431 i carrer Josep Cirera. TM 
Prats de Lluçanès”, per un import de 307.857,62 euros. 

 

56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, sobre les obres del 
projecte constructiu de “Millora de traçat de la carretera BV-5224 entre el carrer 
Progrés i la variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant Vicenç de Torelló”, per un 
import total d’1.454.752,32 euros. 

 

57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Callús, sobre les obres del projecte constructiu de 
“Reurbanització d’un tram de voreres a la travessera de la carretera C-1410z 
(entre la passera del Riu i el carrer del Riu). TM Callús”, per un import total de 
75.312,58 euros. 

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

formalització de preacord 17/X/242538 ”Projecte constructiu d’urbanització de la 
travessera urbana BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs d’execució d’obres, en el marc de les Meses de 
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concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar la minuta del 
conveni específic corresponent, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer. 

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

conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau en aplicació 
de l’ajut econòmic 17/X/235384 aprovat per la Junta de Govern, en sessió de data 
27 d’abril de 2017, per a l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de 
la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. TM Vilanova 
de Sau”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret 
Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2017, als 
Ajuntaments de Mataró, Sallent, Santpedor, Sant Andreu de la Barca i Torelló, 
destinades a col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatges, amb 
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge. 

 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari 
i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als parcs 
naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, any 2017, per 
import de 33.266,10 € (trenta-tres mil dos-cents seixanta-sis euros amb deu 
cèntims).  

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, esmenar l’error en 

el procediment de l’aprovació d’atorgament de subvencions als ajuntaments de la 
província de Barcelona, per a fer front a les despeses de transport escolar, 
campanya “Coneguem els nostres parcs”, any 2017, per import de 180 € (cent 
vuitanta euros). 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni 
Arquitectònic, Instal·lacions de calderes de biomassa i Entitats Culturals, per a les 
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2017, per import de 
300.697,30 € (tres-cents mil sis-cents noranta-set euros amb trenta cèntims). 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
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64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions de 
l’Associació per al desenvolupament de l’associacionisme a Catalunya en relació 
amb la subvenció atorgada a aquesta última associació per finançar el projecte 
“Joves pel tercer sector! Projecte d’inserció laboral dels joves en la gestió 
associativa”, en el marc de la convocatòria 7903/2016. 

 

65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions del 
Centre d’Estudis de l’Esplai en relació amb la subvenció atorgada a aquest últim 
centre per finançar el projecte “Cuinant Oportunitats. Processos d’acompanyament 
integral per a joves en situació de risc social”, en el marc de la convocatòria 
7903/2016. 

 

66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar que la 
revocació inicial parcial de la subvenció concedida a la Fundació Catalunya-
Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, en el marc de la convocatòria 5623/2014, per a 
la realització del projecte “Residència d’Estudiants per la Pau”, ha esdevingut 
definitiva i rectificar l’error material existent en l’aprovació inicial. 

 

67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per El Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola 
del Vallès, Ass. Social Romanesa - Catalana ASOCROM i Assemblea de Joves de 
Casserres relatives als acords de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 
2016, de revocació inicial de les subvencions atorgades a les esmentades entitats, 
en el marc de la convocatòria 5623/2014. 

 

68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per Cíclica Associació i l’Associació Social Gabella 
relatives als acords de la Junta de Govern, de data 13 d’octubre de 2016, de 
revocació inicial de les subvencions atorgades a les esmentades entitats, en el 
marc de la convocatòria 6573/2015. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de juny de 2017.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 8 de juny de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable als interessos de la Diputació, en considerar que la 
Corporació no és competent ni responsable a l’expedient de responsabilitat 
patrimonial, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 233/2016-I, que va estimar el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX. contra la resolució de la Direcció 
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General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de 13 de febrer de 2017, i 
en el qual la Diputació de Barcelona va comparèixer com a codemandada, en 
relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials 
derivats de l’accident ocorregut el 8 de novembre de 2014, a la carretera C-153, a 
l’altura del pk 24,300, a causa de l’existència de graveta a la calçada.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat una Sentència en el 
procediment abreujat núm. 233/2016-I, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX. contra la resolució de la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, de 13 de febrer de 2017, i en el què la Diputació de 
Barcelona va comparèixer com a codemandada, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident que va 
tenir lloc a la carretera C-153, a causa de l’existència de graveta a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, de 
les proves practicades es desprèn l’existència d’una negligència dels serveis 
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de mantenir-la 
lliure i expedita d’obstacles que pugin comprometre la seguretat dels usuaris; i per tant 
es conclou, que existeix una connexió causal entre el funcionament del servei públic i 
els danys materials produïts. 
 
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys 
queda fixada en 3.230 euros, més els interessos legals corresponents. 
 
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. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
233/2016-I, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX. 
contra la resolució de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
de 13 de febrer de 2017, i en el què la Diputació de Barcelona va comparèixer com a 
codemandada, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-153, a 
causa de l’existència de graveta a la calçada.   
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5.” 
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3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment núm. 95/2016, interposat 
pel senyor XXX. contra el silenci administratiu de la sol·licitud d’informació que 
va presentar el dia 24 de novembre de 2015, davant la Corporació, així com la 
manca de facilitació d’aquesta informació un cop tornada a requerir el 28 de 
desembre de 2015, que declara finalitzat el procediment i el seu arxiu perquè es 
van reconèixer les pretensions de l’actor en via administrativa i se’l va lliurar la 
documentació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha dictat Sentència en el 
procediment núm. 95/2016, interposat pel senyor XXX. contra el silenci administratiu 
de la sol·licitud d’informació que va presentar el dia 24 de novembre de 2015, davant 
la corporació, així com la manca de facilitació d’aquesta informació un cop tornada a 
requerir el 28 de desembre de 2015, i declara finalitzat el procediment i el seu arxiu per 
reconeixement en via administrativa de les pretensions de l’actor 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 

 

A C O R D S 

 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment núm. 95/2016, 
interposat pel senyor XXX. contra el silenci administratiu de la sol·licitud d’informació 
que va presentar el dia 24 de novembre de 2015, davant la corporació, així com la 
manca de facilitació d’aquesta informació un cop tornada a requerir el 28 de desembre 
de 2015, i declara finalitzat el procediment i el seu arxiu per reconeixement en via 
administrativa de les pretensions de l’actor. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 

 

4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que acorda declarar ferma 
la Sentència dictada en el procediment abreujat núm. 219/2015, que va 
desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per Tresens e 
Hijos,S.A. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 20 de febrer de 
2015, que fixà el preu just de la finca 2, en l’expedient del projecte de “Millora de 
la intersecció de les carreteres BV-5001 i BV-5011 al TM de Montcada i Reixac”.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-
se per assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un Decret que acorda declarar 
ferma la Sentència dictada en el procediment abreujat núm. 219/2015, que desestima 
el recurs contenciós administratiu interposat per Tresens e Hijos, SA contra l’acord del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya de 20 de febrer de 2015, que fixa el preu just de la 
finca 2, en l’expedient del projecte de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-
5001 i BV-5011 al TM de Montcada i Reixac”. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, no 
hi ha proves que permetin considerar que el sòl expropiat tal com exigeix l’article 12 
del RDL 2/2008, “se integra de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y 
servicios propios de los núcleos de población, contando con todas las dotaciones y 
servicios requeridos por la legislación urbanística o pueda llegar a contar con ellos sin 
otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en 
funcionamiento”. 
  

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

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

 

A C O R D S 

 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret dictat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que acorda declarar ferma la Sentència dictada en el 
procediment abreujat núm. 219/2015, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Tresens e Hijos, SA contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
de 20 de febrer de 2015, que fixa el preu just de la finca 2, en l’expedient del projecte 
de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5001 i BV-5011 al TM de Montcada i 
Reixac”. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim regulador.- 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 
següent: 
 

“Fets 

 

1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el 
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marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
formen part del Pla. 

 
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials 

del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes 
complementaris, els últims dels quals són instruments específics elaborats 
especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i 
d’urgència. Per tal de configurar el règim regulador dels instruments de cooperació 
local i de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de 
les competències en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de 
Barcelona, a més de tots els aspectes relatius a la gestió dels instruments de 
cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern, sostenibilitat, 
eficàcia, eficiència, orientats, aquests dos darrers, a assolir la simplificació 
administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament d’ajuts. 

 
3. En data 2 de juny de 2017, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de 

Barcelona ha emès un informe sobre la necessitat d’aprovar el Programa 
complementari de transicions educatives, del qual es reprodueix l’apartat relatiu als 
antecedents i marc jurídic: 

 
“1. Antecedents: 

 
La Comunicació de la Comissió Europea denominada «Europa 2020: Una estratègia per un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador» [COM(2010) 2020 final de 3 de març de 
2010] té per objecte garantir que la recuperació econòmica de la Unió Europea després de 
la crisi econòmica i financera rebi l’ajut d’una sèrie de reformes per construir unes bases 
sòlides de creixement i creació d’ocupació a la Unió Europea fins al 2020. Entre els cinc 
objectius principals d’aquesta estratègia hi figura l’assoliment d’una taxa d’ocupació mínima 
del 75% per a la població entre 20 i 64 anys i la reducció de la taxa d’abandonament escolar 
a menys del 10%. 
 
A Catalunya, la taxa d’atur juvenil supera el 50% des de 2012 i afecta de forma preferent els 
joves amb menor nivell d’educació i formació. Prop d’un 20% de la població de la 
demarcació de Barcelona abandona prematurament els estudis i menys d’un 10% de la 
població es forma al llarg de la vida, trobant-se en situació de desavantatge a l’hora de 
desenvolupar el seu projecte de vida i d’encaixar en l’estructura productiva i laboral del país. 

 
Aquest context ha requerit d’accions específiques per part de les administracions a fi de 
preservar el dret efectiu de la població a la formació i a la inclusió, especialment si es troba 
en situacions de risc d’exclusió, bé per no disposar d’ocupació ni seguir cap formació, bé per 
presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o bé per altres 
circumstàncies socials o personals. 

 
Dins les polítiques educatives s’han establert repertoris flexibles d’accions formatives que 
permeten fer front a les dificultats d’aquest col·lectius, que donin alhora resposta adequada 
a la seva diversa tipologia i que ofereixin una via de segona oportunitat per reincorporar-se 
en el sistema educatiu i continuar estudis de formació professional, compensant 
l’abandonament escolar prematur i promovent l’adquisició de competències que puguin 
garantir una millor transició al món professional i l’obtenció d’una ocupació qualificada i 
duradora. Part d’aquests objectius es desenvolupen mitjançant els següents instruments: 
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1. D’una banda, els Programes d’Accés als Cicles Formatius (de grau mitjà i de grau 

superior); 
 
2. I d’una altra, els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que a partir del 

curs 2014-2015 van ser substituïts pels Programes de Formació i Inserció (PFI), adreçats 
a joves que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i en 
tres modalitats: Plans d'Iniciació Professional (PIP); Plans de transició al treball (PTT); i 
Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). 

 
La normativa reguladora preveu que aquests programes els puguin impartir els centres 
educatius públics de titularitat distinta del Departament d'Ensenyament, i més concretament 
els establiments de formació de les administracions locals amb la corresponent autorització 
prèvia del Departament d’Ensenyament. 
 
Els ajuntaments i les 67 escoles municipals de formació de persones adultes de la 
demarcació desenvolupen diferents recursos per facilitar la reconnexió amb el sistema 
educatiu. Principalment, en el marc de les transicions educatives, han desenvolupat: cursos 
d’accés als cicles formatius i programes de formació i inserció en les modalitats PIP i PTT. 
 
Des de l’any 2009, la Gerència de Serveis d’Educació ha finançat 620 cursos en els què han 
participat prop de 11.200 persones. La cooperació es concreta en suports econòmics 
puntuals a ajuntaments i ens locals per al desenvolupament de Programes de Formació i 
Inserció (PFI) i per a cursos de preparació per a les provés d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior. Aquest treball s’ha dut a terme de forma coordinada amb el 
Departament d’Ensenyament. 
 
Per al curs 2017-2018, la Diputació de Barcelona es proposa integrar les diferents línies de 
suport econòmic a mesures formatives en un Programa de Transicions Educatives. Aquesta 
conversió permet subjectar millor aquest àmbit de cooperació local en un marc de 
concurrència pública, que incrementa les garanties de transparència i participació i resulta 
més adient per als objectius públics, la naturalesa competencial i la dimensió pressupostària 
del programa. 
 
2. Marc jurídic 
 
Els presents ajuts s’articulen a l’empara de les disposicions següents: 
 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, en 

particular, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de 
9 de maig de 2009).  

 
A nivell sectorial cal subjectar-se a allò regulat per: 
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- La llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) quan estableix a l’art. 5 com a 
principi rector del sistema educatiu el dret de totes les persones a formar-se al llarg de la 
vida. Paral·lelament, el mateix article 5 imposa a les Administracions Públiques 
l’obligació de garantir l’accés universal i permanent a l’aprenentatge, així com de forma 
més concreta la de possibilitar que tota la població pugui arribar a assolir una formació 
d'educació secundària postobligatòria o equivalent. Per fer front a aquestes obligacions, 
atorga la competència per promoure ofertes d’aprenentatge flexibles que permetin 
l’adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les corresponents titulacions a 
aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu sense cap titulació. 

 
- La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) que també recull a l’article 

2 .1. com a principis rectors del sistema educatiu: l’educació al llarg de la vida; la 
universalitat i l’equitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats i la integració de tots 
els col·lectius basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 
públics; i la inclusió escolar i la cohesió social. Més concretament, l’art.159.3.a. apartat 
9è de la LEC estableix expressament la competència dels municipis en el 
desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), que a partir 
del curs 2014/2015 han estat substituïts pels Programes de Formació i Inserció (PFI). 

 
- La llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional 

(LOFP): d’una banda, atorga la competència de l’administració local per participar en els 
serveis d’informació i orientació professionals (art.15); i d’una altra, imposa l’obligació 
d’adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs 
escolar i en general de les persones amb risc d’exclusió social (art.12). 

 
En aquesta relació competencial, cal citar les convocatòries realitzades per la Generalitat de 
Catalunya per accedir al reconeixement de l’oferta d’aquesta formació adreçada 
expressament, i entre d’altres destinataris, als ens locals, així com la convocatòria de 
subvenció pel seu sosteniment compartit. Així, tenint, entre d’altres: 

 
- La Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la que s’estableixen els criteris de la 

formació per a les proves d'accés al CFGM i al CFGS durant el curs 2017-2018 i obre la 
convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que 
no depenen del Departament d'Ensenyament, i entre els que s’inclouen els dependents 
de l’administració local. 

 
- L'ordre ENS/331/2015, de 28 d'octubre, que aprova les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions a centres educatius i establiments no dependents del 
Departament d’Educació, per al desenvolupament de PFI per al curs 2015-2016. 

 
També resulten d’aplicació: 

 
- La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de 

formació i inserció que als art. 7 i 8 preveuen expressament que els ens locals puguin 
oferir PFI; 

- La Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació 
específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés 
als cicles de grau superior; 

- I el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu, que va incloure, en els articles 15.c) i 18.b) el 
curs de formació específic per a l’accés, respectivament, als cicles de grau mitjà i de grau 
superior. [...]” 
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4. Vist l’informe del gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, es 
considera oportú promoure l’aprovació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

 
Fonaments de dret 
 
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 pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, aprovar la creació de 
programes complementaris i els règims corresponents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el Programa complementari de transicions educatives per al curs 
2017-2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix 
per les bases de la convocatòria, que són el règim regulador, l’articulat del qual es 
transcriu a continuació: 
 

Article 1. Objecte 
 
1. L’objecte del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018 

és prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la 
finalitat de contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i 
millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, facilitar les 
possibilitats d’èxit personal i professional de la població a la demarcació de Barcelona, 
sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i 
suficiència financera. 

 
2. L’objecte del present Programa es realitza mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics pel 

procediment de concurrència i s’emmarca en l’àmbit de prestació de serveis públics i 
garantia de la cohesió social, previst a la clàusula 10 del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 
Article 2. Línies d’actuació 
 
El concepte de transicions educatives fa referència a polítiques basades en dispositius i 
serveis públics locals de formació en tres línies d’actuació: 

 
a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les 

següents modalitats: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i 
Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior. 

 
b. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans 

d'iniciació professional (PIP). 
 
c. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de 

transició al treball (PTT). 
 
Article 3. Ens destinataris 
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1. Són destinataris els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona, les 

entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i 
els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona. 

 
2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari 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 4. Reconeixement específic als petits municipis 
 
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració la asimetria 

territorial i el principi de diferenciació, s'efectua un tractament específic als municipis de 
fins a 1.000 habitants, en el marc de la "Línia especifica de suport al petit municipi", 
aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, el 26 de juny de 
2014, i de la clàusula 7 del Protocol general del Pla, consistent en la possibilitat de 
sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de 
contacte disponibles. 

 
2. L'oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat, és el 

canal que vehicula les consultes que aquest col·lectiu de municipis planteja a la 
Diputació de Barcelona. 
 

Article 5. Centre gestor 
 

1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la Gerència 
de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. Correspon al 
centre gestor fer la proposta tècnica de concessió dels ajuts, el seguiment de l'execució 
de les actuacions i la tramitació de les justificacions de despesa. 

 
2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 

documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió 
del seu desenvolupament. 
 

Article 6. Procediment de concessió 
 
Els ajuts d’aquest Programa complementari es concedeixen en règim de concurrència 
pública, prèvia participació dels ens destinataris interessats i assignació dels ajuts 
d’acord amb els criteris objectius establerts en el present règim. 
 

Article 7. Quantia màxima dels ajuts 
 

1. La quantia total màxima que es destina a aquest Programa complementari és d’un milió 
set-cents mil EUR (1.700.000 EUR). 

 
2. En funció de les característiques de la concurrència i de la disponibilitat pressupostària 

del centre gestor, la quantia total màxima pot incrementar-se en el transcurs de la 
convocatòria. La modificació de la quantia total màxima s'ha d'aprovar per la Junta de 
Govern d'aquesta Diputació i publicar en el mateix mitjà en què es publiqui aquesta 
convocatòria, abans de la resolució. 

 
3. Aquesta quantia total màxima es distribueix de la següent manera: 
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- Una quantia prevista d’un milió EUR (1.000.000 EUR) per a la Línia 1, cursos de 
preparació per a l’accés a cicles formatius. 
 
- Una quantia prevista de dos-cents mil EUR (200.000 EUR) per a la Línia 2, Programes 
de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP). 
 
- Una quantia prevista de cinc-cents mil EUR (500.000 EUR) per a la Línia 3, Programes 
de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT). 
 

Article 8. Procediment electrònic 
 

1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits d’aquest programa complementari 
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de 
la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, Portal o PMT). 

 
2. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

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

 
3. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
4. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

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

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

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

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

que del seu ús se’n derivin. 
 

Article 9. Revisió i subsanació de tràmits 
 

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 
defectes esmenables, s’ha de procedir de la següent manera: 

 
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona 

que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui 
l’expedient afectat i el defecte subsanable, informant, a més, sobre la posada a 
disposició del requeriment de subsanació al Portal. 

 
b. L’ens destinatari disposa de deu dies naturals des del dia següent de la posada a 

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

Article 10. Registre electrònic 
 

1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 
de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació. 

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

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

Article 11. Despesa elegible 
 
1. Es poden finançar amb càrrec als ajuts concedits en el marc del present programa les 

despeses dels capítols 1, 2, 4 i 6 (en aquest últim, sense superar el 20 per cent del total 
de l’ajut) dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes 
establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura 
de pressupostos de les entitats locals. 

 
2. Els conceptes subvencionables són els següents: 

 
a. Les despeses del personal formador intern i extern 
b. Les despeses corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació 

pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants 
c. Les despeses de materials directament relacionats amb el curs 
d. Les despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d’aules, tallers 

i equipaments didàctics 
e. Les despeses derivades de l’assegurança d’accidents 
f. Les despeses derivades de la realització d’activitats formatives fora del centre 
g. Les despeses derivades de la locomoció vinculades amb l’actuació. 

 
3. Es poden finançar també despeses indirectes, enteses com totes les que no es poden 

vincular directament a una actuació però que són necessàries per a la seva realització, 
essent d’aplicació un percentatge fixe calculat del 15 per cent de les despeses de 
personal formador intern i extern, sense que sigui necessari aportar justificants per 
aquest import. Aquest percentatge de despeses indirectes es justifica perquè els costos 
estructurals dels centres i establiments de formació d’adults són molt elevats, i la 
Generalitat de Catalunya aplica a les subvencions que atorga a centres educatius i 
establiments pels mateixos programes de formació i inserció el 15 per cent de 
percentatge de despeses indirectes per al personal formador (article 17 de l’Ordre 
ENS/30372016, de 14 de novembre). 

 
4. Totes les despeses elegibles han de correspondre al curs escolar 2017-2018. 
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Article 12. Compatibilitat dels ajuts 
 
1. Els ajuts atorgats en el marc de la Línia 1 del present Programa són incompatibles amb 

qualsevol altra subvenció o ajut concedit per qualsevol administració i ens públics o 
privats. 

 
2. Els ajuts atorgats en el marc de les línies 2 i 3 del present Programa 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 13. Criteris de concessió 
 
1. Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius 

 
a. Mitjançant el formulari de sol·licitud, l’ens destinatari ha de relacionar el pressupost 

d’actuació per cada curs de preparació d’accés a cicles formatius i la modalitat que es 
correspongui: accés a grau mig o accés a grau superior. 

b. El pressupost de l’actuació ha d’estar finançat amb càrrec íntegre als pressupostos de 
l’ens beneficiari i desenvolupar-se a través d’una escola, aula o servei local de 
formació de persones adultes. 

c. Cada ens beneficiari que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import únic de 
11.500 euros per al desenvolupament de cursos de preparació per a les proves 
d’accés a cicles formatius de grau mig. 

d. Addicionalment, cada ens beneficiari que acrediti la realització de cursos de 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mig percebrà un import 
únic de 16.300 euros si està desenvolupant, durant el mateix curs 2017-2018, cursos 
de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior. 

e. Si l’import total a concedir superés la quantia total màxima assignada a la Línia 1 
d’aquest programa, l’import per ens destinatari s’ha de reduir de forma proporcional 
per a tots els ens acreditants fins esgotar la quantitat total assignada. 

 
2. Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació 

Professional (PIP) 
 

a. Mitjançant el formulari de sol·licitud, l’ens destinatari ha de relacionar el pressupost 
d’actuació per cada programa de formació inicial de modalitat “plans d’iniciació 
professional” amb expressió de les seves fonts de finançament. 

 
b. Cada ens destinatari, que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import únic 

equivalent al 50 per cent del pressupost de despeses a càrrec de l’ens, i fins a un 
import màxim de 20.000 euros. 

 
c. Si l’import total a concedir superés la quantitat total assignada a la Línia 2 d’aquest 

programa, l’import màxim per ens destinatari s’ha de reduir de forma proporcional per 
a tots els ens acreditants fins esgotar la quantitat total assignada. 

 
d. Si l’import total a concedir no superés la quantia total màxima assignada a la Línia 2 

d’aquest programa, la quantitat romanent s’ha d’incorporar a la quantia total màxima 
assignada a la Línia 1, sense que aquesta pugui excedir el reconeixement total 
d’imports. Si, finalitzada aquesta incorporació, es genera una nova quantitat 
romanent, aquesta s’ha de detreure de la quantitat total màxima d’aquest Programa. 
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3. Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball 
(PTT) 
 
a. Mitjançant el formulari de sol·licitud, l’ens destinatari ha de relacionar el pressupost 

d’actuació per cada programa de formació inicial de modalitat “plans de transició al 
treball” amb expressió de l’especialitat i de les seves fonts de finançament. 

 
b. Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades han de fer constar en el 

formulari de sol·licitud que en el conjunt de la seva oferta formativa s’inclou com a 
mínim, el finançament amb càrrec als seus pressupostos d’un mòdul de tutoria i d’un 
mòdul de part professionalitzadora. 

 
c. La resta d’ens destinataris resten exempts d’acreditar l’anterior condició. 
 
d. Cada ens destinatari que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import únic 

equivalent al 50 per cent del pressupost de despeses a càrrec de l’ens, i fins a un 
import màxim de 30.000 euros. 

 
e. Si l’import total a concedir superés la quantitat total assignada a la Línia 3 d’aquest 

programa, l’import màxim per ens destinatari s’ha de reduir de forma proporcional per 
a tots els ens acreditants fins esgotar la quantitat total assignada. 

 
f. Si l’import total a concedir no superés la quantia total màxima assignada a la Línia 3 

d’aquest programa, la quantitat romanent s’ha d’incorporar a la quantia total màxima 
assignada a la Línia 1 sense que aquesta pugui excedir el reconeixement total 
d’imports. Si, finalitzada aquesta incorporació, es genera una nova quantitat 
romanent, aquesta s’ha de detreure de la quantitat total màxima d’aquest Programa. 

 
4. Valoració i determinació de l’import de concessió 

 
a. La Gerència de Serveis d’Educació ha d’examinar quins criteris de concessió de cada 

línia d’actuació acredita complir l’ens destinatari i aplicar els imports que li 
corresponen d’acord amb l’establert en els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article. 

 
b. L’import total concedit serà la suma dels imports que l’ens destinatari ha de percebre 

per a cada línia d’actuació. 
 

Article 14. Presentació de les sol·licituds  
 
1. El termini de sol·licitud s’inicia l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 20 de juliol de 2017. 
 
2. L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud, per a totes les línies d’actuació 

establertes, a la que s’han d’adjuntar els formularis P1-002-16 per a la Línia 1, P1-003-16 
per a la Línia 2 i/o P1-004-16 per a la Línia 3, que inclouen les dades que s’han de fer 
constar de cada línia. 

 
3. La presentació de la documentació establerta és requisit indispensable per a l’admissió i 

tramitació de la sol·licitud. 
 
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds. 
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Article 15. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 

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

 
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 

revisió per part de la Diputació de Barcelona, per tal de determinar o no l’existència de 
defectes esmenables. 

 
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 

d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de 
defectes esmenables. 

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

detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

 
Article 16. Revisió de sol·licituds i subsanació 

 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

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

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

Article 17. Concessió dels ajuts 
 

1. El termini de concessió és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data en què 
finalitzi el termini per presentar sol·licituds. 

 
2. L’acte de concessió es promogut per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, previ 

informe de la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
3. L’acte de concessió s’ha de notificar a tots els ens destinataris, de manera 

individualitzada, en el termini de 10 dies a comptar des del dia següent a la data 
d’aprovació, publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 

 
Article 18. Acceptació  

 
1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini d’un mes a 

comptar des del dia següent al de la publicació de la concessió en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, presenti l’acceptació de l’ajut. 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. 

 
2. Amb el tràmit d’acceptació l’ens beneficiari ha d’acreditar: 

 
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d’un mínim de 10 alumnes. Quan els 

cursos i programes s’adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest 
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mínim serà de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà 
considerada com a dues: una per cursos de preparació per a l’accés a cicles de grau 
mitjà i una per cursos de preparació per a l’accés a cicles de grau superior. 

 
b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d’acreditar que els alumnes inscrits 

compleixen els requisits establerts a la base 6.1 de l’Ordre ENS/331/2015 de 28 
d’octubre. 

 
c. Els ens beneficiaris d’ajuts en el marc de la Línia 2 d’aquest Programa han d’acreditar 

també l’existència d’autorització del Departament d’Ensenyament. 
 
d. Els ens beneficiaris d’ajuts en el marc de la Línia 3 d’aquest Programa han d’acreditar 

també l’existència de conveni o acord vigent amb el Departament d’Ensenyament per 
al seu finançament. 

 
3. L’ens destinatari ha d’acreditar l’establert en l’apartat anterior mitjançant el formulari P3-

007-16, que s’ha d’annexar al tràmit. 
 
4. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i 

presentació d'acceptacions. 
 
5. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes 

esmenables, es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 9 del present règim, essent el 
termini de subsanació de 10 dies hàbils i, en tot cas, fins la finalització del termini 
d’acceptació. 

 
6. Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la 

presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a 
partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment. 

 
7. Transcorregut el termini establert en l’apartat anterior sense que l’ens hagi presentat 

l’acceptació, subsanat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions 
establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en 
aquest cas, s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia, que pot ser per la 
totalitat o parcial. 

 
Article 19. Execució i justificació 
 

1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el curs escolar 2017-2018. 
 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de setembre de 2018. 
 
3. L’ens destinatari ha d’acreditar les condicions de la justificació mitjançant els formularis 

P4-017-16, en cas d’execució pel propi destinatari, o P4-018-16, en cas d’execució per 
ens instrumental, que s’han d’annexar al tràmit. 

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

funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 
 
8. 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 ha de reduir l'ajut i, si escau, 
sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui. 

 
9. L’import concedit dins d’una línia de suport només es pot justificar amb despesa 

d’aquella línia. 
 
10. 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. 

 
11. L’ajut pot executar-se per alguna de les modalitats següents: 

 
a. A càrrec del propi destinatari, que pot recórrer a l'externalització total o parcial de 

l'execució de l'activitat objecte de l'ajut. 
 
b. Per encàrrec de gestió a un ens instrumental de l'ens destinatari que integra el seu 

sector públic, i/o per un ens que té la consideració de mitjà propi i/o servei tècnic de 
l’ens destinatari, d’acord amb les condicions previstes en la legislació vigent. 

 
Article 20. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes 

 
1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari, 

així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics 
concedits, s’estableixen els valors objectius següents: 
- Grau de permanència als estudis actuals: 60% 
- Grau d’execució pressupostària: 95% 
 

2. Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultats 
següents: 
- Alumnes que finalitzen els cursos del programa de suport a les transicions respecte el 

total d’alumnes inscrits 
- Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat. 
 

3. L’impacte de les mesures adoptades s’avaluarà en base al següent: 
- % alumnes que continuen la seva formació. 
 

4. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de Serveis 
d’Educació, adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 
5. La Gerència de Serveis d’Educació ha de redactar un informe amb els resultats de 

l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, 
com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació i tancament de cada anualitat o 
període. Alhora, la Gerència de Serveis d’Educació ha de dur a terme altres actuacions 
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pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, tant internament com 
externament. 
 

Article 21. Revisió de les justificacions de despesa i subsanació 
 

En cas que, fruit de la revisió, es determini l’existència de defectes esmenables, es 
procedirà d’acord amb l’establert a l’article 9 del règim, essent el termini d’esmena de 10 
dies hàbils i, en tot cas, fins a la finalització del termini d’audiència previ a la liquidació de la 
convocatòria. 

 
Article 22. Pagament 

 
A partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació, s’ha de realitzar un pagament per avançat 
equivalent al 50 per cent de l’import concedit. L’avançament es fonamenta en el fet que es 
tracta de prestacions que s’executen de forma simultània al moment de concessió dels ajuts 
i que es disposa de garanties acreditades de la realització de la prestació. El pagament de la 
resta es realitzarà prèvia justificació. 

 
Article 23. Renúncia 
 
1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en 

el cas d’altres d’ens, i de secretari poden sol·licitar la renúncia total o parcial dels ajuts. 
 
2. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 

l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar per tal que la 
Diputació procedeixi a l’acceptació. 

 
3. La Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de promoure les resolucions d’aprovació 

de renúncies, previ informe de la Gerència de Serveis d’Educació. 
 

Article 24. Audiència i tancament 
 

1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació 
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
publicació per tal de presentar i/o esmenar la justificació pendent, i d’al·legar el que 
s’estimi pertinent. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats. 
 
3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de 

deu dies des de l’aprovació. 
 
4. Si escau, amb relació als imports 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, en cas 
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació. 

 
5. Els actes de liquidació provisional i de liquidació definitiva seran promoguts per la 

Direcció de Serveis de Cooperació Local, el segon d’ells previ informe de la Gerència de 
Serveis d’Educació. 
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Article 25. Règim jurídic 
 

1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present 
Programa el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 
disposicions que el desenvolupen. 

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

 
a. Les disposicions de caràcter general següents: 
 

 La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, en 
particular, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOPB de 9 de maig de 2009). 

 
b. Les disposicions de caràcter sectorial següents: 
 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) quan estableix a l’article 5 
com a principi rector del sistema educatiu el dret de totes les persones a formar-se 
al llarg de la vida. Paral·lelament, al mateix article 5 imposa a les Administracions 
Públiques l’obligació de garantir l’accés universal i permanent a l’aprenentatge, així 
com de forma més concreta la de possibilitar que tota la població pugui arribar a 
assolir una formació d'educació secundària postobligatòria o equivalent. Per fer front 
a aquestes obligacions, atorga la competència per promoure ofertes d’aprenentatge 
flexibles que permetin l’adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les 
corresponents titulacions a aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu 
sense cap titulació. 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC), que també recull a 
l’article 2 .1. com a principis rectors del sistema educatiu: l’educació al llarg de la 
vida; la universalitat i l’equitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats i la 
integració de tots els col·lectius basada en la coresponsabilitat de tots els centres 
sostinguts amb fons públics; i la inclusió escolar i la cohesió social. Més 
concretament, l’art.159.3.a. apartat 9è de la LEC estableix expressament la 
competència dels municipis en el desenvolupament de Programes de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI), que a partir del curs 2014/2015 han estat substituïts pels 
Programes de Formació i Inserció (PFI). 

 Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 
Professional (LOFP): d’una banda, atorga la competència de l’administració local 
per participar en els serveis d’informació i orientació professionals (art.15); I d’una 
altra, imposa l’obligació d’adaptar la seva oferta formativa a les necessitats 
específiques dels joves amb fracàs escolar i en general de les persones amb risc 
d’exclusió social (art.12). 
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Article 26. Obligacions en matèria de protecció de dades 
 

1. Els ens locals destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en el present règim 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 han de complir el principi de qualitat de les dades i ser les 
estrictament necessàries per al compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 

2. Els destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació per tal 
que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de la justificació. 

 
3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han 

d’observar 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, 
respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat 
compliment a partir del 25 de maig de 2018 
 

Segon.- RETENIR crèdit que es destinarà als ajuts del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2017-2018 per un import d’un milió set-cents mil 
EUR (1.700.000,00 EUR), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46282 del pressupost ordinari vigent; imputació que es fa amb caràcter 
estimatiu i sense perjudici que la despesa es disposi a l’econòmic corresponent en 
funció de la naturalesa de l’ens beneficiari. 
 
Tercer.- APROVAR els formularis de sol·licitud P1-002-16, P1-003-16 i P1-004-16, 
d’acceptació P3-007-16 i de justificació P4-017-16 i P4-018-16 del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, que es contenen en 
l'annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Quart.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud, d’acceptació i de 
justificació del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-
2018, a l'apartat “Tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l'espai de “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar les fitxes dels tràmits corresponents, que es 
contenen en l'annex 2 que forma part del present dictamen. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu electrònica corporativa. 
 
Sisè. PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels 
ajuts amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de 
novembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juny de 

2014, va aprovar el Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (AJG 307/14). 

 
2. L’esmentat programa, que gestiona la direcció de Serveis de Cooperació Local, 

s’articula en dues línies de suport: 
a. Línia de suport a les inversions financerament sostenibles, orientada al 

finançament d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la 
Disposició addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

b. Línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, orientada 
a fer efectiva la solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels 
serveis públics locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència 
financera per al conjunt del món local. 

 
3. Els acords de concessió d’ajuts als ens locals van ser aprovats per la Junta de 

Govern de la Diputació en sessions de 24 de juliol de 2014 (AJG 374/14), 25 de 
setembre de 2014 (AJG 431/14), 9 d’octubre de 2014 (AJG 503/14), 30 d’octubre 
de 2014 (AJG 553/14) i 13 de novembre de 2014 (AJG 616/14). 

 
4. D’acord amb els articles 21 i 22 del règim regulador del programa, el termini 

d’execució i justificació de les actuacions d’ambdues línies finalitzava el 30 
d’octubre de 2015. 

 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les sol·licituds 

presentades pels ens locals afectats, mitjançant decrets D 9764/15, de data 3 de 
novembre de 2015, i D 11654/15, de data 1 de desembre de 2015, va aprovar la 
pròrroga fins al 30 de juny de 2016 dels terminis d’execució i de justificació de 
diverses actuacions aprovades en el marc del programa. Mitjançant decrets D 
5224/16, de data 3 de juny de 2016, D 7407/16, de data 21 de juliol de 2016, D 
7412/16, de data 21 de juliol de 2016, i D 8315/16, de data 30 d’agost de 2016, va 
aprovar la pròrroga fins al 30 de novembre de 2016 dels terminis d’execució i de 
justificació de diverses actuacions aprovades en el marc del programa.  

 
6. Pel que fa a les actuacions no prorrogades, el termini de justificació de les quals va 

vèncer el 30 d’octubre de 2015, per decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, D 11596/15, de data 1 de desembre de 2015, es va aprovar la seva 
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liquidació provisional i parcial i es va obrir un període d’audiència, transcorregut el 
qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 9 de març de 2017, va 
aprovar la liquidació definitiva (AJG 82/17). 

 
7. Pel que fa a les actuacions prorrogades, per decret de la presidenta de la Diputació 

de Barcelona D 1823/17, de data 9 de març de 2017, es va aprovar la liquidació 
provisional i parcial del Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, i es 
va obrir un període d’audiència dels ajuts el termini de justificació dels quals va 
acabar el 30 de juny de 2016 i el 30 de novembre de 2016, i que, a data de la 
proposta, restaven com a pendents de justificar en la seva integritat. 

 
8. Durant el període d’audiència, que va acabar l’11 d’abril de 2017, els ens 

destinataris han pogut justificar els seus ajuts pendents. Els ajuts inclosos en la 
liquidació provisional i que s’han justificat pel seu import total concedit es 
consideren finalitzats. 

 
9. En data 23 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Collsuspina ha presentat la darrera 

justificació de despeses de l’actuació “Centre educatiu i plurifuncional”. En aquesta 
es fa constar despesa executada més enllà del termini d’execució previst del 30 de 
juny de 2016, degut a què la inversió va finalitzar el 20 de desembre de 2016. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament sol·licita una convalidació dels terminis, que fonamenta 
en el fet que la justificació no es va poder presentar dins del termini establert 
perquè l’actuació no va finalitzar fins al 20 de desembre de 2016, i era requisit per 
poder justificar-la que les obres haguessin finalitzat. Aquesta demora en el termini 
de finalització ha estat causada pel retard en l’inici de les obres i per la complexitat 
de les mateixes, que han allargat encara més la seva execució. 

 
10. En data 7 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Gavà ha presentat una nova justificació 

de despeses de l’actuació “Ampliació cementiri”. En aquesta, es fa constar 
despesa executada més enllà del termini d’execució previst del 30 de juny de 
2016. Per aquest motiu, l’Ajuntament sol·licita una convalidació dels terminis, que 
fonamenta en el fet que, una vegada finalitzada l’actuació, s’han produït noves 
despeses susceptibles de finançament en aquesta convocatòria.  

 
11. En data 7 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha 

presentat una nova justificació de l’actuació “Millores en l’enllumenat a diversos 
carrers de la ciutat”. En aquesta es fa constar despesa executada més enllà del 
termini d’execució previst del 30 de juny de 2016 i, en conseqüència, se sol·licita 
una convalidació de terminis a efecte de poder considerar com a elegible 
l’esmentada despesa, que, segons ofici de 5 de maig de 2017, fonamenta en el 
retard en el lliurament del material per part dels subministradors, que va provocar 
un endarreriment en l’execució de l’actuació. 

 
12. En data 29 de març de 2017, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat també ha 

presentat sol·licitud d’una nova ampliació del termini d’execució i justificació de 
l’actuació “Nou local de joves al centre d’esports Can Coll”, que fonamenta en el fet 
que l’expedient de contractació es va iniciar a finals de 2016 i que, com a 
conseqüència de la complexitat de les obres, en tractar-se d’unes instal·lacions 
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molt antigues, està previst l’inici de l’execució el mes de març de 2017 i la seva 
finalització el mes de setembre de 2017. 

 
13. D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que 
s’aplica d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
que estableix que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que 
s’hagin iniciat abans de la seva entrada en vigor, la petició d’ampliació de terminis 
per part dels interessats ha de produir-se abans de la finalització del període 
vigent. Per aquest motiu, cal procedir a desestimar les peticions dels ens locals 
indicades en els Fets “9” a “12” del present dictamen. Quan no s’hagi acreditat la 
finalització de la inversió en el termini establert, cal procedir a la revocació de la 
totalitat de l’ajut. 

 
14. Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens 

destinataris no han justificat pel seu import concedit, per tant, a instància de la 
Intervenció General, aquests ajuts s’han de revocar, bé totalment, degut a què no 
s’han dut a terme les actuacions objecte de l’ajut, bé parcialment, degut a què en 
l’execució de les actuacions subvencionades, tot i quedar acreditada la seva 
finalització, existeixen saldos. 

 
15. Quan l’import justificat definitivament ha estat inferior al pagat per avançat, aquesta 

revocació comporta el reintegrament a la Diputació de Barcelona de la diferència 
entre l’import pagat per avançat i l’import efectivament justificat. Amb relació a 
aquesta qüestió, s’ha detectat que a la liquidació provisional es van fer constar 
com avançats alguns pagaments que no es van arribar a efectuar. El present 
dictamen ja regularitza aquesta incidència per tal de no sol·licitar reintegraments 
que no procedeixen.  

 
16. Per la seva banda, l’apartat tercer de la part dispositiva de l’esmentat decret D 

1823/17 habilitava un període d’audiència per tal que diferents ens presentessin la 
justificació d’imports considerats percebuts indegudament, amb l’advertiment que, 
transcorregut el termini d’audiència, es procediria a la revocació i, si escau, 
reintegrament dels imports no justificats. Entre les actuacions que es van incloure 
constaven “Manteniment de la via pública” i “Actuacions dels capítols 2 i 4”, dels 
Ajuntaments de Canovelles i de Sant Sadurní d’Anoia, respectivament. Aquests 
ens han acreditat la justificació del 100 per cent de l’import concedit i, en 
conseqüència, els expedients es consideren finalitzats. No així amb els 
Ajuntaments de Sant Martí de Centelles i de Santa Maria de Martorelles, els quals 
no han acreditat la justificació de la totalitat dels seus ajuts per a les actuacions 
“Rehabilitació de l’escala monumental” i “Arranjament dels vials: Cr. Travessera de 
Can Girona, Cr. Camí de Can Girona i Cr. López de Castro”, respectivament, i, en 
conseqüència, cal procedir a revocar els imports percebuts indegudament de 0,19 
euros i 44,55 euros, respectivament. 

 
17. Per últim, els Ajuntaments de Moià i de Barberà del Vallès, en data 11 i 12 d’abril 

de 2017, respectivament, han presentat escrits de renúncia de l’import no justificat 
de les actuacions “Eficiència energètica de l’enllumenat públic” i “Substitució de la 
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coberta del pavelló de l’OAC”. Després de realitzar les corresponents 
comprovacions, es constata que l’Ajuntament de Moià ha procedit al reintegrament 
mitjançant transferència. 

 
18. Respecte dels imports que són objecte de revocació en el present dictamen, els 

saldos ja no es van incorporar al pressupost de despeses de l’exercici 2017 com a 
romanents de crèdit, raó per la qual el present dictamen no incorpora operacions 
comptables d’ajustament de valor. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 27 del règim del programa estableix que transcorregut el termini 

d’audiència, s’ha d’aprovar la liquidació definitiva, amb la revocació, total o parcial, 
dels ajuts no justificats. 

 
2. Vist l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica 
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix 
que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat 
abans de la seva entrada en vigor. 

 
3. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a aprovar la liquidació definitiva de programes complementaris, 
quan comporti revocació de recursos. 

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

ACORDS 
 

Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’import no justificat dels ajuts que s’indiquen a 
continuació i constatar que l’Ajuntament de Moià ha procedit al seu reintegrament 
mitjançant transferència: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import de 
renúncia 

(EUR) 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 
Substitució de la 

coberta del 
pavelló OAC 

14X112394 99.235,63 99.235,63 99.235,63 

Ajuntament 
de Moià 

P0813700B 
Eficiència 

energètica de 
l’enllum. públic 

14X111466 69.490,35 69.490,35 357,31 

 

Segon.- DESESTIMAR les sol·licituds presentades pels ens destinataris següents, 
d’ampliació dels terminis d’execució i de justificació de les actuacions que es 
relacionen, aprovades en el marc del Programa complementari de suport a les 
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inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per extemporànies: 
 

Ens destinatari NIF Actuació Codi XGL Import concedit (EUR) 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Centre Educatiu i 

Plurifuncional 
14X110822 18.542,86 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 
Ampliació 
cementiri 

14X112058 132.000,00 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
P0824500C 

Millores en 
l’enllumenat a 

diversos carrers 
14X112189 470.000,00 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 

Nou local del 
casal jove al 

centre d’esports 
Can Coll 

14X112200 65.321,21 

 
Tercer.- APROVAR la liquidació definitiva i parcial de les actuacions aprovades en el 
marc del Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins 
al 30 de novembre de 2016, i, en conseqüència, revocar, bé totalment, bé parcialment, 
els ajuts econòmics següents, en els imports no justificats degudament: 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

1 
Ajuntament d'Arenys 

de Mar 
P0800600I 

MILLORES PLAÇA 
MARE PAULA 

14X111483 28.825,93 14.412,97 1.279,43 
G/12200/94210/

76243 

2 
Ajuntament d'Arenys 

de Mar 
P0800600I 

RENOVACIÓ TRAM DE 
CLAVEGUERAM DEL 

RIAL DE SA CLAVELLA 
14X111484 193.146,03 193.146,03 56.762,71 

G/12200/94210/
76243 

3 
Ajuntament de 

Badalona 
P0801500J 

Projecte de millora de 
l'aforament del Teatre 
municipal de Badalona 

14X112143 60.000,00 60.000,00 0,46 
G/12200/94210/

76243 

4 
Ajuntament de 

Badalona 
P0801500J 

Projecte de rehabilitació 
d'espais verds degradats 

14X112142 200.000,00 200.000,00 14.233,89 
G/12200/94210/

76243 

5 Ajuntament de Berga P0802200F 

Arranjament i millora de 
la captació i portada 

d'aigües al Santuari de 
Queralt 

14X111772 166.518,00 166.518,00 23.059,70 
G/12200/94210/

76243 

6 Ajuntament de Calella P0803500H Pla de Millora de Voreres 14X111844 150.000,00 149.989,29 10,71 
G/12200/94210/

76243 

7 
Ajuntament de Canet 

de Mar 
P0803900J 

Reasfaltat de diversos 
carrers 

14X111899 187.254,33 175.641,52 11.612,81 
G/12200/94210/

76243 

8 
Ajuntament de 

Canovelles 
P0804000H 

URBANITZACIÓ DEL C/ 
MOLÍ DE LA SAL 

14X111967 134.311,17 134.311,17 54.124,34 
G/12200/94210/

76243 

9 
Ajuntament de 

Cànoves i Samalús 
P0804100F 

Reparació de coberta 
plana i de danys de les 

humitats a causa 
d’infiltracions a traves de 

la coberta del Local 
Social i els Vestidors de 

la Brigada Municipal 

14X112528 28.707,38 14.353,69 56,39 
G/12200/94210/

76243 

10 
Ajuntament de 

Capellades 
P0804300B 

Projecte de pavimentació 
del C/Amador Romaní 
entre el C/Alabrents i el 
límit del terme municipal 

14X112150 92.123,06 92.123,06 51,97 
G/12200/94210/

76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

11 
Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
ASFALTAT DE DOS 

ZONES DE LA PLAÇA 
PRAT DE LA RIBA 

14X111893 23.064,90 23.064,90 919,58 
G/12200/94210/

76243 

12 
Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 

MODIFICACIÓ DE 
L'ENLLUMENAT 

PÚBLIC DE LA ZONA 
EST DEL MUNICIPI - 

FASE 2 

14X111892 28.096,20 14.048,10 24,20 
G/12200/94210/

76243 

13 
Ajuntament de 

Centelles 
P0806600C 

Memòria valorada 
reforma i millores a les 
instal·lacions pistes de 

tennis municipals 

14X110708 14.254,46 7.127,23 3,41 
G/12200/94210/

76243 

14 
Ajuntament de 

Cervelló 
P0806700A 

CONSTRUCCIÓ D'UNA 
PLATAFORMA 

D'APARCAMENT AL 
RECINTE 

MONUMENTAL DEL 
CASTELL 

14X111929 26.464,10 26.464,10 0,33 
G/12200/94210/

76243 

15 
Ajuntament de 

Collsuspina 
P0806900G 

Centre Educatiu i 
Plurifuncional 

14X110822 18.542,86 18.542,86 18.542,86 
G/12200/94210/

76243 

16 Ajuntament de Gavà P0808800G 

REHABILITACIÓ 
ESCOLA D'EDUCACIÓ 

ESPECIAL MARIA 
FELIP 

14X112056 120.000,00 120.000,00 2.730,69 
G/12200/94210/

76243 

17 Ajuntament de Gavà P0808800G AMPLIACIÓ CEMENTIRI 14X112058 132.000,00 132.000,00 2.217,55 
G/12200/94210/

76243 

18 
Ajuntament de la 

Quar 
P0817600J 

Enllumenat de l’interior 
de l’església de Sant 
Pere de La Portella 

14X112467 4.500,00 2.250,00 1.687,39 
G/12200/94210/

76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

19 
Ajuntament de 

Manlleu 
P0811100G 

MILLORA DELS 
SISTEMES 

D'INFORMACIÓ 
MUNICIPALS 

14X111784 76.995,00 38.497,50 34,44 
G/12200/94210/

76243 

20 
Ajuntament de 

Manlleu 
P0811100G 

SUBSTITUCIÓ EQUIPS 
SODI D'ALTA PRESSIÓ 
PER EQUIPS LED EN 

L'ENLLUMENAT 
MUNICIPAL 

14X111783 161.054,92 161.054,92 0,55 
G/12200/94210/

76243 

21 
Ajuntament de 

Manresa 
P0811200E 

Urbanització de la plaça 
Simeó Selga 

14X111587 257.683,50 257.683,50 13.857,65 
G/12200/94210/

76243 

22 
Ajuntament de 

Martorell 
P0811300C 

Adequació de l'edifici de 
l'antiga escola 

Montserrat a la Secció 
d'Institut 

14X110285 261.724,11 130.862,05 0,05 
G/12200/94210/

76243 

23 
Ajuntament de Molins 

de Rei 
P0812200D 

Inversions en edificis 
municipals de servei al 

públic 
14X112375 35.045,92 35.045,92 19,50 

G/12200/94210/
76243 

24 
Ajuntament de 

Montcada i Reixac 
P0812400J 

Memòria valorada per a 
l’ampliació del Centre 
Cívic de Can Cuiàs 

14X112444 403.665,58 403.665,58 31.947,47 
G/12200/94210/

76243 

25 
Ajuntament de 

Montmajor 
P0813100E 

Millora i condicionament 
del camí del nucli de 

Sorba al sector de Sant 
Feliu 

14X111505 27.040,76 27.040,27 0,49 
G/12200/94210/

76243 

26 Ajuntament de Pallejà P0815600B 

Arranjament de l'accés 
provisional per a vianants 

al Cementiri Municipal 
Nou. 

14X112120 88.195,45 88.195,45 4,96 
G/12200/94210/

76243 

27 
Ajuntament de Parets 

del Vallès 
P0815800H 

Pista de skate Cal 
Jardiner 

14X112460 80.000,00 43.828,56 9,67 
G/12200/94210/

76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

28 Ajuntament de Piera P0816000D 
Campanya d'asfaltats 
2014 als barris de Can 
Canals i Bosc de l'Àliga 

14X112122 221.456,70 110.728,35 4.947,72 
G/12200/94210/

76243 

29 Ajuntament de Rubí P0818300F 
Projecte remodelació 

carrer Nou 
14X111864 181.595,72 181.595,72 1,12 

G/12200/94210/
76243 

30 Ajuntament de Rubí P0818300F 
Projecte constructiu 

d'una nova fotolinera al 
Rubí+D 

14X111865 119.512,35 119.512,35 14.377,15 
G/12200/94210/

76243 

31 Ajuntament de Rubí P0818300F 

Projecte de substitució 
del col·lector i 

d'ampliació de voreres 
del carrer Sant Muç 

14X111866 191.154,64 191.154,64 27.349,83 
G/12200/94210/

76243 

32 Ajuntament de Rubió P0818400D 
Rehabilitació de les 

antigues escoles per a 
varis usos municipals 

14X112205 25.934,43 12.967,22 0,01 
G/12200/94210/

76243 

33 
Ajuntament de 

Sabadell 
P0818600I 

Millora de paviments de 
calçades i voreres en 
diferents carrers dels 

districtes 4, 6 i 7 

14X112217 390.900,00 390.900,00 13.970,51 
G/12200/94210/

76243 

34 
Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs 
P0819300E 

REHABILITACIÓ 
EDIFICI CULTURAL 
PLAÇA ESGLÉSIA 

14X110905 172.439,41 172.439,41 1.370,37 
G/12200/94210/

76243 

35 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 

Realització de zona 
d'aparcament al carrer 

Doctor Vila, front al parc 
Mercè Rodoreda 

14X111958 105.320,59 105.320,59 333,08 
G/12200/94210/

76243 

36 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 

Realització de 
sanejament a la zona de 
Camp Llarg, i la rotonda 
de la Ctra. Martorell/Av. 

Castelao 

14X111959 89.000,00 89.000,00 8.900,00 
G/12200/94210/

76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

37 
Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres 
P0819600H 

PAVIMENTACIÓ DE 
VIES PÚBLIQUES DEL 

MUNICIPI 
14X111603 120.075,53 60.037,77 0,01 

G/12200/94210/
76243 

38 
Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 

Millora de la il·luminació 
en passos de vianants de 
la travessia urbana de la 

BP5107 

14X112047 19.835,50 9.917,75 16,47 
G/12200/94210/

76243 

39 
Ajuntament de Sant 

Celoni 
P0820100F 

Projecte de senyalització 
turística de Sant Celoni 

(F1) 
14X112035 67.000,00 67.000,00 3.549,31 

G/12200/94210/
76243 

40 
Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 

ACTUACIONS EN ELS 
PAVIMENTS DELS 
VIALS: VORERES I 

CALÇADES 

14X111798 63.776,76 31.888,38 19,54 
G/12200/94210/

76243 

41 
Ajuntament de Sant 

Feliu de Codines 
P0820900I 

Actuacions al cementiri 
municipal 

14X111012 36.659,56 18.329,78 0,91 
G/12200/94210/

76243 

42 
Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 

Substitució de les 
lluminàries de 

l'enllumenat públic de 
l'EMD de Sant Martí de 

Torruella 

14X112136 28.447,43 28.447,43 2.844,75 
G/12200/94210/

76243 

43 
Ajuntament de Sant 

Just Desvern 
P0821900H 

Renovació del col·lector 
existent al C/Ametllers, 

entre C/Tarongers i 
Plaça Montfalcone 

14X111780 80.994,87 80.994,87 810,04 
G/12200/94210/

76243 

44 
Ajuntament de Sant 

Just Desvern 
P0821900H 

Arranjament i millora dels 
vestuaris i banys del 

mercat municipal 
14X111779 112.931,17 112.931,17 1.130,40 

G/12200/94210/
76243 

45 
Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 

Estalvi energètic i millora 
de les instal·lacions 

d'enllumenat públic nucli 
urbà Sant Llorenç 

14X112382 51.571,46 51.571,46 1.966,98 
G/12200/94210/

76243 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

70 

Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

46 
Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 

Treballs complementaris 
de la Fase 1 del projecte 
de millora del Camí de 

Can Miqueló 

14X112164 18.950,81 9.475,41 0,02 
G/12200/94210/

76243 

47 
Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 

REHABILITACIÓ DE 
L'ESCALA 

MONUMENTAL 
D'ACCÉS A LA CRIPTA 

NEOGÒTICA DELS 
COMTES DE 
CENTELLES 

14X112165 40.356,54 

40.356,54 
(veure Fet 

16 part 
expositiva) 

0,19 
G/12200/94210/

76243 

48 
Ajuntament de Sant 

Martí de Tous 
P0822600C 

ADEQUACIÓ 
D'EQUIPAMENTS 

PÚBLICS 
14X110910 5.530,00 5.511,06 18,94 

G/12200/94210/
76243 

49 
Ajuntament de Sant 

Martí de Tous 
P0822600C 

ADEQUACIÓ DE VIES 
PÚBLIQUES 

14X110912 25.820,03 25.789,46 30,57 
G/12200/94210/

76243 

50 
Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 

Modificació urbanització 
carrer Major del nucli 

antic de Sant Vicenç de 
Torelló 

14X112429 71.372,70 35.686,35 0,01 
G/12200/94210/

76243 

51 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 
Millores en l'enllumenat a 

diversos carrers 
14X112189 470.000,00 470.000,00 38.780,63 

G/12200/94210/
76243 

52 
Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J 

ARRANJAMENT DELS 
VIALS: CR. 

TRAVESSERA DE CAN 
GIRONA, CR. CAMÍ DE 

CAN GIRONA I CR. 
LOPEZ DE CASTRO 

14X111911 12.233,03 

12.233,03 
(veure Fet 

16 part 
expositiva) 

44,55 
G/12200/94210/

76243 

53 Ajuntament de Sora P0827200G 
Rehabilitació interior 

edifici nou Ajuntament i 
centre cívic 2ª etapa 

14X111598 25.762,53 25.762,53 0,01 
G/12200/94210/

76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

54 Ajuntament de Súria P0827400C 

ACTUACIONS 
DERIVADES DE 

L'INFORME 
D'AVALUACIÓ 

ENERGÈTICA DEL 
PAVELLÓ D'ESPORTS 

MUNICIPAL 

14X111993 35.026,15 35.026,15 850,25 
G/12200/94210/

76243 

55 Ajuntament de Tiana P0828200F 

PAVIMENTACIÓ DE 
CARRERS I 

ACTUACIONS A LA VIA 
PÚBLICA 

14X111810 84.000,00 42.000,00 707,70 
G/12200/94210/

76243 

56 Ajuntament de Tiana P0828200F 

PAVIMENTACIÓ DE 
CARRERS I 

ACTUACIONS A LA VIA 
PÚBLICA 

14X111809 28.864,98 14.432,49 1.100,88 
G/12200/94210/

76243 

57 
Ajuntament de 

Torrelles de Llobregat 
P0828900A 

NOU LOCAL DEL 
CASAL JOVE AL 

CENTRE D'ESPORTS 
CAN COLL 

14X112200 65.321,21 65.321,21 65.321,21 
G/12200/94210/

76243 

58 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Adequació i millora 

entrada al municipi per 
cruïlla B245/B120 

14X112490 48.000,00 24.000,00 22,00 
G/12200/94210/

76243 

59 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Asfaltat, millora voreres i 
senyalització viària 
Carrer Orenetes i 

rotonda Pau Picasso 

14X112491 63.103,74 31.551,87 13,46 
G/12200/94210/

76243 

60 
Ajuntament de 

Vilanova de Sau 
P0830400H 

Reforma de la coberta de 
l'Escola 

14X110820 6.147,22 3.073,61 1,73 
G/12200/94210/

76243 

61 
Ajuntament de 

Vilanova del Vallès 
P0831000E Camí de Vilassar 14X111079 52.600,96 26.300,48 0,09 

G/12200/94210/
76243 
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Núm. Ens destinatari NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

62 
Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú 
P0830800I 

Rehabilitació d'edificis 
municipals destinats al 

servei públic local 
14X111217 130.000,00 130.000,00 91,14 

G/12200/94210/
76243 

63 Ajuntament del Bruc P0802500I 
Ordenació del trànsit i 

l'estacionament al carrer 
Bruc del Mig 

14X112417 35.004,08 35.004,08 243,14 
G/12200/94210/

76243 

64 Ajuntament del Bruc P0802500I 
Arranjament de la Plaça 

de l'Ajuntament 
14X112416 15.000,00 7.500,00 55,89 

G/12200/94210/
76243 

65 
Ajuntament 

d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 

Obres de reforma i 
millora de l'accessibilitat 
del carrer Pere Pelegrí i 

carrer Ricard Güell 

14X111499 90.858,95 60.577,45 217,29 
G/12200/94210/

76243 

66 
Ajuntament d'Olesa 

de Montserrat 
P0814600C 

Arranjament de la 
Rambla Lluís Puigjaner 

14X111576 198.317,03 99.158,52 8.857,24 
G/12200/94210/

76243 

67 Ajuntament d'Olivella P0814700A 
ARRANJAMENT CASA 

CONSISTORIAL 
14X112405 5.737,48 2.868,74 7,48 

G/12200/94210/
76243 

68 Ajuntament d'Orpí P0815100C 

Treballs tècnics direcció 
projecte executiu 

urbanització del nucli de 
Santa Càndia 

14X112062 1.650,16 1.650,16 1.650,16 
G/12200/94210/

76243 
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Quart.- ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat 
que s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament 
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant 
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182 
XXX XXX o efectuar el pagament a la tresoreria de la Diputació de Barcelona.  
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

RENOVACIÓ 
D'UN TRAM DE 
CLAVEGUERAM 
DEL RIAL DE SA 

CLAVELLA 

14X111484 193.146,03 193.146,03 56.762,71 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 

Projecte de millora 
de l'aforament del 
Teatre municipal 

de Badalona 

14X112143 60.000,00 60.000,00 0,46 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 

Projecte de 
rehabilitació 

d'espais verds 
degradats 

14X112142 200.000,00 200.000,00 14.233,89 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 

Substitució de la 
coberta del pavelló 

de l’OAC 
14X112394 99.235,63 99.235,63 99.235,63 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 

Arranjament i 
millora de la 

captació i portada 
d'aigües al 
Santuari de 

Queralt 

14X111772 166.518,00 166.518,00 23.059,70 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 

URBANITZACIÓ 
DEL CARRER 

MOLÍ DE LA SAL 
DE CANOVELLES 

14X111967 134.311,17 134.311,17 54.124,34 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 

Projecte de 
pavimentació del 

C/Amador Romaní 
entre el 

C/Alabrents i el 
límit del terme 

municipal 

14X112150 92.123,06 92.123,06 51,97 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 

ASFALTAT DE 
DOS ZONES DE 
LA PLAÇA PRAT 
DE LA RIBA DE 

CASTELLTERÇOL 

14X111893 23.064,90 23.064,90 919,58 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 

CONSTRUCCIÓ 
D'UNA 

PLATAFORMA 
D'APARCAMENT 

AL RECINTE 
MONUMENTAL 

DEL CASTELL DE 
CERVELLÓ 

14X111929 26.464,10 26.464,10 0,33 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Centre Educatiu i 

Plurifuncional 
14X110822 18.542,86 18.542,86 18.542,86 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 
AMPLIACIÓ 
CEMENTIRI 

14X112058 132.000,00 132.000,00 2.217,55 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

REHABILITACIÓ 
ESCOLA 

D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL MARIA 

FELIP 

14X112056 120.000,00 120.000,00 2.730,69 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

SUBSTITUCIÓ 
EQUIPS SODI 

D'ALTA PRESSIÓ 
PER EQUIPS LED 

EN 
L'ENLLUMENAT 

MUNICIPAL 

14X111783 161.054,92 161.054,92 0,55 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Urbanització de la 
plaça Simeó Selga 

14X111587 257.683,50 257.683,50 13.857,65 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 
Inversions en 

edificis municipals 
de servei al públic 

14X112375 35.045,92 35.045,92 19,50 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 

Memòria valorada 
per a la ampliació 

del Centre Cívic de 
Can Cuiàs 

14X112444 403.665,58 403.665,58 31.947,47 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 

Arranjament de 
l'accés provisional 
per a vianants al 

Cementiri 
Municipal Nou 

14X112120 88.195,45 88.195,45 4,96 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 
Projecte 

remodelació carrer 
Nou 

14X111864 181.595,72 181.595,72 1,12 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 

Projecte 
constructiu d'una 
nova fotolinera al 

Rubí+D 

14X111865 119.512,35 119.512,35 14.377,15 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 

Projecte de 
substitució del 

col·lector i 
d'ampliació de 

voreres del carrer 
Sant Muç 

14X111866 191.154,64 191.154,64 27.349,83 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 

Millora de 
paviments de 

calçades i voreres 
en diferents 
carrers dels 

districtes 4, 6 I 7 
de SABADELL 

14X112217 390.900,00 390.900,00 13.970,51 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 

Rehabilitació 
edifici cultural 
Plaça Església 

14X110905 172.439,41 172.439,41 1.370,37 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 

Realització de 
zona d'aparcament 

al carrer Doctor 
Vila, front al parc 
Mercè Rodoreda 

14X111958 105.320,59 105.320,59 333,08 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 

Realització de 
sanejament a la 
zona de Camp 

Llarg, i la rotonda 
de la Ctra. 

Martorell/Av 
Castelao 

14X111959 89.000,00 89.000,00 8.900,00 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 

Projecte de 
senyalització 

turística de Sant 
Celoni (Fase 1) 

14X112035 67.000,00 67.000,00 3.549,31 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 

Substitució de les 
lluminàries de 

l'enllumenat públic 
de l'EMD de Sant 
Martí de Torruella 

14X112136 28.447,43 28.447,43 2.844,75 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 

Renovació del 
col·lector existent 

al C/Ametllers, 
entre C/Tarongers 

i Plaça 
Montfalcone 

14X111780 80.994,87 80.994,87 810,04 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 

Arranjament i 
millora dels 

vestuaris i banys 
del mercat 
municipal 

14X111779 112.931,17 112.931,17 1.130,40 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 

Estalvi energètic i 
millora de les 
instal·lacions 

d'enllumenat públic 
nucli urbà Sant 

Llorenç 

14X112382 51.571,46 51.571,46 1.966,98 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari 

Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
P0822200B 

REHABILITACIÓ 
DE L'ESCALA 

MONUMENTAL 
D'ACCÉS A LA 

CRIPTA 
NEOGÒTICA 

DELS COMTES 
DE CENTELLES 

14X112165 40.356,54 40.356,54 0,19 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Millores en 

l'enllumenat a 
diversos carrers 

14X112189 470.000,00 470.000,00 38.780,63 

Ajuntament de 
Santa Maria 

de Martorelles 
P0825600J 

ARRANJAMENT 
DELS VIALS: CR. 
TRAVESSERA DE 

CAN GIRONA, 
CR. CAMÍ DE CAN 

GIRONA I CR. 
LOPEZ DE 
CASTRO 

14X111911 12.233,03 12.233,03 44,55 

Ajuntament de 
Sora 

P0827200G 

Rehabilitació 
interior edifici nou 

Ajuntament i 
centre cívic 2ª 

etapa 

14X111598 25.762,53 25.762,53 0,01 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 

ACTUACIONS 
DERIVADES DE 

L'INFORME 
D'AVALUACIÓ 
ENERGÈTICA 
DEL PAVELLÓ 
D'ESPORTS 
MUNICIPAL 

14X111993 35.026,15 35.026,15 850,25 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 

NOU LOCAL DEL 
CASAL JOVE AL 

CENTRE 
D'ESPORTS CAN 

COLL 

14X112200 65.321,21 65.321,21 65.321,21 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Rehabilitació 
d'edificis Munic. 

destinats al servei 
públic local 

14X111217 130.000,00 130.000,00 91,14 

Ajuntament 
del Bruc 

P0802500I 

Ordenació del 
trànsit i 

l'estacionament al 
carrer Bruc del Mig 

14X112417 35.004,08 35.004,08 243,14 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 

Treballs tècnics 
dir. proj. exec. urb. 
del nucli de Santa 

Càndia 

14X112062 1.650,16 1.650,16 1.650,16 
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Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
l’aprovació del present acord. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present acord als ens locals afectats.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions 
financerament sostenibles, aprovades en el marc del Programa complementari 
de suport a l’economia productiva local del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals”, amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de 
novembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 

2013, va aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local, amb la finalitat d’afavorir inversions que contribuïssin a dinamitzar a curt 
termini l’activitat econòmica i generar ocupació, amb la voluntat de procurar un 
desenvolupament econòmic sostenible i territorialment equilibrat (AJG 674/13). 

 
2. L’esmentat programa s’articula en tres línies de suport: 

a. Línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, adreçada a 
contribuir al sosteniment de les despeses de plans locals d’ocupació. 

b. Línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements i 
equipaments constitutius de patrimoni singular local”, en el marc de la qual es 
finança la realització d’obres de reforma, d’equipaments, béns o elements 
d’interès històric, patrimonial, cultural, social, arquitectònic i paisatgístic o 
turístic. 

c. Línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals”, amb la finalitat d’afavorir l’execució d’obres de manteniment i millora 
dels camins de titularitat publica del territori dels municipis i comarques de la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 24 de juliol de 2014, va resoldre 

la convocatòria de concessió d'ajuts corresponents a les dues últimes línies (AJG 
373/14). 

 
4. Per als ajuts corresponents a la línia “finançament de la millora i del manteniment 

dels camins locals” que tenien com a destinataris els ajuntaments, i d’acord amb la 
Disposició Addicional 6a. de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de 2/2012, de 27 d’abril (LOESFP), modificada per la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la mateixa Junta de Govern va aprovar 
finançar aquesta despesa com inversió financerament sostenible, establint com a 
termini de justificació el 30 d'octubre de 2015, per a despeses executades en el 
període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de 2015. 
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5. La presidenta de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les sol·licituds 
presentades pels ens locals afectats, i mitjançant decrets D 9763/15, de data 3 de 
novembre de 2015, i D 11653/15, de data 1 de desembre de 2015, va aprovar la 
pròrroga fins al 30 de juny de 2016 dels terminis d’execució i de justificació de 
diverses actuacions aprovades en el marc del programa. Mitjançant decrets D 
8100/16, de data 2 d’agost de 2016, i D 8916/16, de data 21 de setembre de 2016, 
va aprovar la pròrroga fins al 30 de novembre de 2016 dels terminis d’execució i de 
justificació de diverses actuacions aprovades en el marc del mateix programa. 

 
6. Pel que fa a les actuacions no prorrogades, el termini de justificació de les quals va 

vèncer el 30 d’octubre de 2015, per decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona D 11650/15, de data 1 de desembre de 2015, es va aprovar la seva 
liquidació provisional i parcial i es va obrir un període d’audiència, transcorregut el 
qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 9 de març de 2017, va 
aprovar la liquidació definitiva (AJG 81/17). 

 
7. Pel que fa a les actuacions prorrogades, per decret de la presidenta de la Diputació 

de Barcelona D 1815/17, de data 9 de març de 2017, es va aprovar la liquidació 
provisional i parcial del Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local, línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals”, i es va obrir un període d’audiència dels ajuts el termini de justificació dels 
quals va acabar el 30 de juny de 2016 i el 30 de novembre de 2016, i que, a data 
de la proposta, restaven com a pendents de justificar en la seva totalitat. 

 
8. Durant el període d’audiència, que va acabar l’11 d’abril de 2017, els ens 

destinataris han pogut justificar els seus ajuts pendents. Els ajuts inclosos en la 
liquidació provisional i que s’han justificat pel seu import total concedit es 
consideren finalitzats. 

 
9. Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens 

destinataris no han justificat pel seu import total concedit, ni tampoc s’ha tramitat 
per part de la Diputació l’acceptació de cap renúncia; per tant, a instància de la 
Intervenció General i previ informe de la cap del Servei Jurídico-Administratiu de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació emès en data 21 d’abril de 2017, 
aquests ajuts s’han de revocar, bé totalment, degut a què no s’han dut a terme les 
actuacions objecte de l’ajut, bé parcialment, degut a què en l’execució de les 
actuacions subvencionades, tot i quedar acreditada la seva finalització, existeixen 
saldos. 

 
10. Quan l’import justificat ha estat inferior al pagat per avançat, aquesta revocació 

comporta el reintegrament a la Diputació de Barcelona de la diferència entre 
l’import pagat per avançat i l’import efectivament justificat. Amb relació a aquesta 
qüestió, s’ha detectat que a la liquidació provisional es van fer constar com 
avançats alguns pagaments que no es van arribar a efectuar. El present dictamen 
ja regularitza aquesta incidència per tal de no reclamar reintegraments que no 
procedeixen. 

 
11. Respecte dels imports que són objecte de revocació en el present dictamen, els 

saldos ja no es van incorporar al pressupost de despeses de l’exercici 2017 com a 
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romanents de crèdit, raó per la qual el present dictamen no incorpora operacions 
comptables d’ajustament de valor. 

 
Fonaments de dret 
 
4. L’article 34 del règim del programa estableix que, transcorregut el termini 

d’audiència, s’aprovarà la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts que no hagin 
estat justificats. Amb relació als ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el 
reintegrament dels imports satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, 
si s’escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació a favor de l’ens destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels 
imports. 

 
5. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a aprovar la liquidació definitiva de programes complementaris, 
quan comporti revocació de recursos. 

 
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 i parcial de les actuacions considerades 
inversions financerament sostenibles aprovades en el marc del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels 
camins locals”, amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2016 i fins al 30 de 
novembre de 2016, previ informe del centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient, i, 
en conseqüència, revocar, bé totalment, bé parcialment, els ajuts econòmics següents, 
en els imports no justificats degudament:  
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Ens 
destinatari 

NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

Aplicació 
pressupostària  

2015 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

Millora i manteniment del 
Camí de Llevant 

14X110516 45.125,60 45.125,60 2.041,32 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 
Condicionament i millora 

del camí del rentador 
14X110337 32.590,71 32.590,71 134,22 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Arranjament i 

pavimentació del camí de 
Can Cuana 

14X110318 17.548,85 17.548,85 89,19 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 

ARRANJAMENT DE 
L'ACCÉS NORD DE 
CAPELLADES PEL 

POLÍGON INDUSTRIAL 
DE LA BARQUERA 

14X110538 60.000,00 60.000,00 13,03 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
ARRANJAMENT DEL 

CAMÍ RAL DE GALLIFA A 
CASTELLTERÇOL 

14X110464 77.540,03 77.540,03 11.432,21 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Millora i manteniment de la 

Xarxa de Camins de 
Collsuspina, Fase 1 

14X110467 29.040,00 14.520,00 0,01 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 
ARRANJAMENT DE 

CAMINS MUNICIPI DE 
DOSRIUS 

14X110394 8.022,30 8.022,30 26,12 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Mollet del 

Vallès 
P0812300B 

Millora i condicionament 
del camí principal d'accés 
al Parc de l'Espai d'Interès 

Natural de Gallecs 

14X110377 47.690,65 47.690,65 0,01 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 
Millora i condicionament 

del camí del nucli de Sorba 
al sector de Sant Feliu 

14X110348 55.153,52 55.153,52 3,52 G/50100/45302/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

Aplicació 
pressupostària  

2015 

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D 
Millora del camí Romeu 

tram Can Bonastre 
14X110480 50.668,21 25.334,10 52,01 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 
ARRANJAMENT I 

SENYALITZACIÓ DE 
CAMINS A PUIGDÀLBER 

14X110488 29.051,65 29.051,65 11.328,99 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 

Obres de millora i de 
condicionament d'un tram 
del camí de la Serra de 

Sant Iscle o camí de 
Ripollet a Castellar del 
Vallès al seu pas per 

Sabadell, entre el 
Cementiri Municipal i el 

límit del terme Municipal, 
inclosos els accessos de 

Can Vilà i Togo 

14X110309 47.632,58 47.632,58 1.974,27 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Saldes 

P0818900C 
ARRANJAMENT CAMÍ DE 

FENERS 
14X110498 52.378,24 26.189,12 27,53 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 

ARRANJAMENT CAMÍ 
RAL, CAMÍ DEL QUEROL, 

CAMÍ CAN VALLIRANA 
1,2 Km SECCIÓ 

FORMIGÓ 

14X110335 57.147,18 28.573,59 0,01 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Arranjament de camins 
d'interconnexió de les 
urbanitzacions de La 

Conreria i Mas Llombrat, i 
d'aquestes amb el nucli 

urbà 

14X110370 50.139,56 25.069,78 3.387,26 G/50100/45302/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF  Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Total 
pagaments 
avançats 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

Aplicació 
pressupostària  

2015 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Treballs de millora i 
condicionament de 

diversos camins de Sant 
Iscle de Vallalta 

14X110501 45.731,03 39.828,08 5.902,96 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Adequació del camí del 

Poal 
14X110512 52.508,93 26.254,47 15.887,60 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 

Arranjament camí ctra.B-
224 fins urb. Vinya del 

Pollastre 
14X110388 65.181,43 62.496,50 2.684,93 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Santa Cecília 
de Voltregà 

P0824300H 

Reparació del camí públic 
de Santa Cecília de 

Voltregà a Masies de 
Voltregà al seu pas pel 

Molí dels Frares. 

14X110423 19.622,27 9.811,13 38,53 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 

PROJECTE DE MILLORA 
DEL FERM DEL CAMÍ 
DELS PLANS DE CAN 

BONVILAR 

14X110441 80.223,30 72.324,41 7.898,89 G/50100/45302/76242 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 
MILLORA DEL CAMÍ DE 

L'ALEGRIA 
14X110352 42.000,00 39.800,00 2.200,00 G/50100/45302/76242 

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

P0816300H 

ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DE CAL FASSET 
EN EL BARRI DE LES 

TARUMBES 

14X110482 45.944,26 22.972,13 1.687,82 G/50100/45302/76242 
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Segon.- ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat 
que s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament 
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant 
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182 
XXX XXX o efectuar el pagament a la tresoreria de la Diputació de Barcelona: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

Millora i manteniment 
del Camí de Llevant 

14X110516 45.125,60 45.125,60 2.041,32 

Ajuntament 
de Calaf 

P0803100G 
Condicionament i 

millora del camí del 
rentador 

14X110337 32.590,71 32.590,71 134,22 

Ajuntament 
de 

Canovelles 
P0804000H 

Arranjament i 
pavimentació del camí 

de Can Cuana 
14X110318 17.548,85 17.548,85 89,19 

Ajuntament 
de 

Capellades 
P0804300B 

ARRANJAMENT DE 
L'ACCÉS NORD PEL 

POLÍGON 
INDUSTRIAL DE LA 

BARQUERA 

14X110538 60.000,00 60.000,00 13,03 

Ajuntament 
de 

Castellterçol 
P0806300J 

ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ RAL A 

CASTELLTERÇOL 
14X110464 77.540,03 77.540,03 11.432,21 

Ajuntament 
de Dosrius 

P0807400G 
ARRANJAMENT DE 

CAMINS MUNICIPI DE 
DOSRIUS 

14X110394 8.022,30 8.022,30 26,12 

Ajuntament 
de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 

Millora del camí 
principal d'accés al Parc 

de l'Espai d'Interès 
Natural de Gallecs 

14X110377 47.690,65 47.690,65 0,01 

Ajuntament 
de 

Montmajor 
P0813100E 

Millora del camí del 
nucli de Sorba al sector 

de Sant Feliu 
14X110348 55.153,52 55.153,52 3,52 

Ajuntament 
de 

Puigdàlber 
P0817300G 

ARRANJAMENT I 
SENYALITZACIÓ DE 

CAMINS A 
PUIGDÀLBER 

14X110488 29.051,65 29.051,65 11.328,99 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Obres de millora d'un 
tram del camí de la 

Serra de Sant Iscle o 
camí de Ripollet a 

Castellar del Vallès al 
seu pas per Sabadell 

14X110309 47.632,58 47.632,58 1.974,27 

Ajuntament 
de Sant 
Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 
Treballs de millora de 

diversos camins 
14X110501 45.731,03 39.828,08 0,01 
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Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
l’aprovació del present acord. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ens locals afectats.” 
 
Servei de Contractació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 
OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb un import total de 4.000 euros, 
com a conseqüència dels incompliments detectats, en el període comprés des 
de l’1 de juny al 30 de setembre de 2016, en els contractes dels lots 3 (Vigilància, 
protecció i control del Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, 
protecció i control d’accés a l’edifici Londres) del Servei de vigilància, protecció 
i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“Fets 
 

1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de 
setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del 
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés 
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404) pel que fa als lots següents:  
 

 Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC): 

 
- Vigilàncies periòdiques: 93.240,00 €, IVA exclòs, més 19.580,40 € en concepte 

de 21% d’IVA, que fa un total de 112.820,40 €, IVA inclòs.  
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21% d’IVA, 

que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.  
 

 Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres: 
 

- Vigilàncies periòdiques: 94.850,00 €, IVA exclòs, més 19.918,50 € en concepte 
de 21% d’IVA, que fa un total de 114.768,50 €, IVA inclòs.  

- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21% d’IVA, 
que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.  

 
2. El contracte es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb efectes d’1 de 

novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.  
 

3. Durant el període comprés des de l’1 de juny fins el 30 de setembre de 2016 
l’empresa va realitzar uns incompliments en la prestació del servei que van ser 
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objecte d’un informe emès pel cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a 
responsable del contracte, en data 7 de febrer de 2017, que en la part que interessa 
es reprodueix a continuació, en el qual sol·licitava la incoació d’un expedient de 
penalització pels incompliments esmentats, proposant una penalitat per import de 
4.000,00 €. 
 
“(...)  
 
Per acord número 541/16, de 27 d’octubre de 2016, la Junta de Govern va aprovar, per 
delegació del Ple, el dictamen pel qual es desestimava les al·legacions presentades per 
Ombuds i la penalitzava per determinats incompliments detectats en el contracte relatiu al 
servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 Lots. En concret, per incompliments 
en els Lots 3 i 5 es va aprovar la penalitat de 3.770,00 €.  
 
Actualment s’està tramitant la incoació de l’expedient de penalització per diverses 
incidències produïdes durant el mes de maig de 2016, tant pel que fa al Lot 3 com al Lot 5. 
 
II INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

 
a) Torns superiors a 8 hores de treball continuat, Lot 3 i 5.  

 
La clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques regula l’organització dels torns de treball 
en diversos edificis establint torns de treball que no excedeixin de 8 hores de treball 
continuat.  
 
En aquest mateix sentit, la clàusula 1.34 del Plec de clàusules administratives particulars 
regula les obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista. En concret diu “El contractista restarà obligat al 
compliments de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat 
i salut en el treball, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals i en matèria mediambiental.” 
 
Es fa constar que des de l’1 de juny de 2016 fins al 30 de setembre de 2016 s’han produït 
les següents jornades que sobrepassen les 8 hores:  
 
LOT 3 RECINTE CERC 

o Any 2016: Els dies 3, 9 i 10 de juny; 22, 26, 27, 28 i 29 de juliol; 18, 19, 24, 25, 26, 30 
i 31 d’agost, i 1, 2, 7, 13, 14, 16, 19 i 21 de setembre es van fer 8,30 h continuades de 
servei. 

 
LOT 5 LONDRES 55 

o Any 2016: 30 de juny van fer 9,30 hores; 23 d’agost, es van fer 8,30 h continuades de 
servei. 

 
b) No portar a terme el mínim d’inspeccions mensuals Lots 3 i 5  

 
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015, es van adjudicar, entre 
d’altres, lots 3 i 5 a l’empresa Ombuds Compañia de Seguridad, SA, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives particulars 
i l’oferta tècnica presentada per aquesta empresa. Respecte al criteri “Sistema de verificació 
i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de qualitat del Gabinet de 
Seguretat”, l’oferta i puntuació obtinguda per l’empresa va ser la següent: 
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“ 
Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos Culturals 
(CERC): 
 

 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 

 
o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del servei, 

sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat establert pel 
Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 inspector 
per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals del servei i 1 
auditoria de qualitat anual). 

 
Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres: 

 
 Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 

qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 
 

o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del servei, 
sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat establert pel 
Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 inspector 
per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals del servei i 1 
auditoria de qualitat anual).” 

 

En data 28 de desembre de 2015, i com a continuació a la reunió que es va portar a terme 
abans de l'inici del contracte (28/10/15), es va recordar a l’empresa que tenint en compte la 
seva oferta estaven obligats a portar a terme les verificacions del servei següents:  
 

 INSPECCIONS 

LOT 3. CERC 2 setmanals 

LOT 5. LONDRES 2 setmanals 
 

És a dir, que al mes han de fer un total de 7 o 8 inspeccions.  
 

El 28 de juliol de 2016 es va tornar a enviar correu electrònic a l’empresa on se’ls 
comunicava, entre altres, que les inspeccions no arribaven a les mínimes establertes per 
contracte. 
 

Es fa constar que des de l’1 de juny de 2016 fins el 30 de setembre de 2016 només han 
realitzat les inspeccions següents: 
 

 Juny 16 Juliol 16 Agost 16 Setembre 16 

LOT 3 CERC 0 0 0 0 

LOT 5 LONDRES 1 3 1 3 

 
c) Incompliment de la prestació del servei en el Lot 3.  
 
La clàusula 2.1 del plec de prescripcions tècniques particulars regula les vigilàncies 
periòdiques i característiques dels recintes i edificis corporatius. En concret, en el LOT 3 que 
correspon a l’edifici CERC quan defineix quin és el Servei a prestar diu:  
“1 vigilant de seguretat sense arma de dilluns a divendres feiners de 7:00 a 21:00 hores, 
(...)”. 
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El passat 22 de juny de 2016 va haver-hi un descobert de dues hores en el CERC, de 7:00 
fins a les 9:00 del matí.  
 
El descobert es va produir just quan s’ha d’obrir l’edifici per tal que els treballadors iniciïn la 
seva jornada laboral. Va ser la CRA de Can Serra que va detectar el descobert a les 7:15 
hores trucant a la CRA de l’empresa per tal que aquesta donés resposta al descobert.  
 
L’edifici el va obrir un tècnic del Gabinet de Prevenció i Seguretat per tal que els treballadors 
poguessin iniciar la seva jornada laboral. El vigilant no va arribar fins les 9 del matí.  
 
El mateix dia, el cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat envia un correu electrònic als 
representants de l’empresa per informar d’aquest fet i demanar informació de l’operativa que 
té l’empresa per aquests casos.  
 
En la reunió de la comissió trimestral que va tenir lloc el 13/10/2016 amb els representants 
de l’empresa es recorda aquest fet i a més es requereix que donin resposta a la informació 
que es sol·licitava.   
 
III PENALITATS: 
 
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les penalitats i 
estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de fins al 
10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment. Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt 
greus.  
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
Els incompliments per cadascun dels lots han estat els següents:  
 
En relació al Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC): 
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi han hagut tres incompliments 
greus.  
 
1.- Els incompliments greus han estat els següents:  

 
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte un mínim de cinc 

inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta 
en la clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives particulars. Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II b) d’aquest informe. 

 
- Clàusula 1.24.2.a) Abandonar el lloc de treball o el servei sense causa justificada. 

Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II c) d’aquest informe. 
 
- Clàusula 1.24.2.o) No establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores 

en el cas dels lots següents: (...) Lot 3 (...) (en horari feiner de 6 a 22h). Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest informe. 
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Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i la 
reiteració dels mateixos, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat proposa penalitzar amb 
imports de 800,00 € per cadascun dels incompliments greus reproduïts.  
 
Per tant la penalitat total que es proposa per al lot 3 és de 2.400,00 €.  
 
En relació al Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: 
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi han hagut dos incompliments 
greus.  
 
1.- Els incompliments greus han estat els següents:  

 
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme des de l’inici del contracte un mínim de cinc 

inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta 
en la clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives particulars. Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II b) d’aquest informe. 

 
- Clàusula 1.24.2.o) No establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores 

en el cas dels lots següents: (...) Lot 5 (...) (en horari feiner de 6 a 22h). Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i la 
reiteració dels mateixos, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat proposa penalitzar amb 
imports de 800,00 € per cadascun dels incompliments greus reproduïts en els paràgrafs 
anteriors. 
 
Per tant la penalitat total que es proposa per al lot 5 és de 1.600,00 €. 
 
Les penalitats imposades per cadascun dels lots es descomptaran en el moment de realitzar 
el pagament mensual del servei.  
 
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat i responsable del contracte 
informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent expedient de 
penalització i proposa una penalització global de 4.000,00€ .” 
 

4. En l’expedient de penalització consten acreditats els incompliments descrits en 
l’informe esmentat.  
 

5. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es va donar 
compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit 
de data 10 de febrer de 2017, rebut per l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, SA en data 16 de febrer de 2017, sense que aquesta empresa hagi 
presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de l’expedient de 
penalitat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula 1.24, apartat 2, del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 

especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, s’imposarà una penalitat de 
fins al 10 % sobre el pressupost de contracte, IVA exclòs (part fixa) que haurà de ser 
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proporcional al grau d’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a aquests 
efectes. 
 

2. La mateixa clàusula 1.24 gradua els incompliments en tres nivells: lleus, greus i molt 
greus.  

 

3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.24 del PCAP, les penalitats previstes en el PCAP 
s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’article 212.8 del TRLCSP, és a dir, a proposta del responsable del 
contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en 
concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la 
garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments. 
 

4. Segons l’apartat 3.1.c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la 
competència per adoptar aquest acord. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PENALITZAR l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-
81262404), adjudicatària dels lots 3 (Vigilància, protecció i control d’accés del Centre 
d’Estudis i Recursos Culturals), i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici 
Londres), contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés per a 
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, formalitzat en data 26 d’octubre de 2015, pels incompliments 
detectats en el període comprés des de l’1 de juny fins el 30 de setembre de 2016, 
amb la quantitat de 4.000,00 €, d’acord amb l’informe del cap del Gabinet de Prevenció 
i Seguretat, com a responsable del contracte, de data 7 de febrer de 2017. 
 
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, per al 
seu coneixement i efectes.” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ampliar la despesa 
generada per la pròrroga del contracte formalitzat amb l’empresa UNIPOST, SA, 
relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària (únicament per al servei de notificació 
administrativa i el certificat plus).- 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 següent: 
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“Fets 
 
1. Per acord del Ple, de data 25 de novembre de 2010, es va adjudicar definitivament 

la contractació relativa a les Prestacions dels serveis postals a la Diputació de 
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, mitjançant procediment obert amb 
pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SA (NIF A-62690953), pels preus 
unitaris oferts per tots els enviaments. 
 

2. Es va formalitzar el corresponent contracte en data 13 de desembre de 2010, amb 
efectes d’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014. 

 
3. Per acords de la Junta de Govern de la corporació, de dates 18 de desembre de 

2014, 12 de novembre de 2015, 30 de juny de 2016 i 27 d’octubre de 2016, es va 
anar prorrogant, de mutu acord, l’esmentada contractació fins el 31 de desembre de 
2016, pels preus unitaris vigents en cada moment. 

 
4. Per acord de la Junta de Govern de la corporació, de data 24 de novembre de 

2016, es va modificar el contracte de referència amb efectes 1 de gener de 2017, 
en el sentit d’excloure tots els serveis que no es corresponen amb la notificació 
administrativa i el certificat plus (cartes i targetes postals ordinàries i certificades, 
llibres, paquets postals ordinaris i certificats, publicacions periòdiques i bustiatges 
amb i sense destinatari). 
 
Així mateix, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2017, pels preus unitaris vigents.  

 
L’import estimatiu de la pròrroga es va desglossar de la següent manera: 

 

 IMPORT 

Diputació de Barcelona 12.957,64 € 

Organisme de Gestió Tributària 1.190.000,00 € 

 
I es va aprovar i disposar la despesa corresponent a la Diputació de Barcelona amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10410/920/222 de 2017.  

 
5. El subdirector de Logística, amb el vistiplau de la directora d’Edificació i Logística, 

va emetre un informe de data 23 de maig de 2016, que literalment es transcriu a 
continuació: 

 
“M’escau demanar-vos la tramitació de l’ampliació de la despesa disposada per la Diputació 
per al contracte de prestació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme 
de Gestió Tributària (notificació administrativa i certificat plus) (exp. 2010/0000764), relativa 
al primer quadrimestre de 2017. El contracte va finalitzar el 30 d’abril de 2017, d’acord amb 
el que fixava la pròrroga aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 24 de novembre 
de 2016. 
 
Aquesta pròrroga consignava un import de 12.957,64 €, IVA inclòs, per a les despeses en 
concepte de servei de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona durant primer 
quadrimestre de 2017. D’acord amb les dades facilitades per les carteries dependents de la 
Subdirecció de Logística, aquest import s’ha revelat insuficient, i estan pendents d’abonar-se 
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a l’empresa contractista UNIPOST factures per valor de 6.500,00 €, aproximadament, 
corresponents a serveis efectuats els mesos de febrer, març i abril.  
 
Amb la informació que disposem actualment del primer trimestre de 2017, el fet que la 
despesa estimada hagi resultat insuficient es justifica amb l’increment del número de 
notificacions enviades respecte 2016 al voltant del 24% sobre la mitjana mensual, un 34% si 
es parla d’imports. I si afegim les dades d’abril, encara que s’han retornat les factures 
rebudes per barrejar serveis de dos expedients, l’import mensual incrementa a l’entorn del 
50% sobre la mitjana.  
 
Atès que la durada del contracte va finalitzar el 30 d’abril de 2017, però que d’acord amb la 
clàusula 1.6 del PCAP, les remeses dipositades produeixen efectes fins a sis mesos 
després d’aquesta data, cal ampliar la dotació pressupostària per abonar les factures 
pendents amb prou marge i poder enllestir els tràmits de finalització del contracte, sense 
considerar-se modificació atenent a la data d’adjudicació, al no veure’s afectat per la Llei 
8/2013, de 26 de juny.  
 
L’ampliació s’ha d’aplicar pressupostàriament de la manera següent: 
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 6.500,00 € 10410 92020 22201 

” 
 
6. El cap de notificacions de l’Organisme de Gestió Tributària va emetre un informe en 

data 23 de maig de 2017, presentat en el Servei de Contractació el dia 29 de maig 
d’enguany, la part del qual que interessa es transcriu a continuació: 

 
“[.../...] 
Per tramitar l’adhesió de l’ORGT a aquesta pròrroga, tenint en compte el volum de 
notificacions emeses al mateix període del darrer any, es va preveure un import 
d'1.190.000,00 euros (IVA inclòs) 
 
Al llarg d'aquests quatre mesos, l'empresa Unipost ha presentat les següents factures: 
 

Registre Factura 
   

Data Número Data Número Import IVA Total 

03/02/17 17/32996 31/01/17 90584492 220.056,69 46.211,90 266.268,59 

01/03/17 17/61981 28/02/17 90591879L 299.431,35 62.880,58 362.311,93 

03/04/17 17/94894 31/03/17 90599089L 372.330,73 78.189,45 450.520,18 

06/04/17 17/99861 31/03/17 90599530L 1.129,81 237,26 1.367,07 

03/05/17 17/124232 30/04/17 90606236L 228.513,69 47.987,87 276.501,56 

   
TOTAL 1.121.462,27 235.507,08 1.356.969,35 

Degut a l'increment d'enviaments que s'ha produït en aquest termini, la previsió s'ha vist 
superada per un total de 166.969,35 euros (IVA inclòs). 
 
A més d’aquestes factures, Unipost encara no ha presentat les corresponents a les 
notificacions administratives generades per oficines dels mesos de gener, febrer i abril, d’un 
import aproximat de 2.000,00 euros cadascuna. 
Per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació, s'estima que caldrà disposar d'un 
import de 180.000 euros (IVA inclòs). 
                                                                                                                                       ”  

7. La interventora delegada de l’ORGT, per escrit de data 25 de maig de 2017, va fer 
constar que s’ha fet el corresponent document comptable d’autorització-disposició 
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de la despesa a l’aplicació pressupostària 932/22201 del pressupost vigent de 
l’Organisme.  

 

Fonaments de dret 
 

1. Atenent la data d’adjudicació, a aquesta contractació no li és d'aplicació la 
Disposició Addicional trentena quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP) -modificació operada per la Llei 8/2013 de 26 de juny, amb 
efectes de 28.6.13- i de conformitat amb la Disposició Transitòria 1a. 2n paràgraf 
del TRLCSP. 

 

2. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
primer I.1.c) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de 
data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la 
Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 

 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- AMPLIAR en 6.500,00 € (IVA inclòs) la despesa disposada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10410/92020/22201 de 2017, corresponent a la Diputació 
de Barcelona i generada per la pròrroga, aprovada per dictamen de la Junta de Govern 
de 24 de novembre de 2016, del contracte relatiu a les Prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària 
(únicament per al servei de notificació administrativa i el certificat plus), 
formalitzat amb l’empresa UNIPOST SA (NIF A 62690953) amb data 13 de desembre 
de 2010. 
 
Segon.- AMPLIAR en 180.000,00 € (IVA inclòs) la despesa prevista per l’Organisme 
de Gestió Tributària per a l’execució de la pròrroga esmentada en el punt anterior, 
quantitat imputada a l’aplicació pressupostària 932/22201 de 2017 d’aquest 
Organisme. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar 
assabentat de l’Informe de Seguiment del pressupost per subprogrames del 1r. 
trimestre de l’any 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
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despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2017 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que 
disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del primer trimestre de l’any 2017.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Com sempre fem en aquests punts, demanem la valoració 
política del Govern respecte a aquest informe. 
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Per respondre la pregunta del senyor Duran, pren la paraula el diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, senyor 
Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Diputat, a la Informativa vam parlar, també, de la 
valoració política i de com s’estan desenvolupant el Pressupost i els subprogrames. En 
aquest cas, sempre acabem explicant el mateix: per part del Govern, s’està complint 
exactament el que havíem previst; respecte els subprogrames, el compliment és força 
adequat i, per tant, la valoració és que segueix, justament, el que el Pla d’actuació del 
mandat té previst per a les actuacions del Govern 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 139.755 € (cent trenta-nou mil set-cents cinquanta-
cinc euros), a l’Ajuntament d'Arenys de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Adquisició màquina elèctrica neteja viària”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 

2. L’Ajuntament d'Arenys de Mar va presentar, en data 01/06/2017, una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Adquisició màquina elèctrica neteja viària” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 
 

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Mar  
Actuació:  Adquisició màquina elèctrica neteja viària 
Import crèdit:  139.755,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,26% 
Interessos implícits estimats  -1.096,74 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 27/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-nou mil set-cents 
cinquanta-cinc euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 € (cent cinc mil euros), a l’ Ajuntament de 
Cubelles, per a finançar l’actuació local “Enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Cubelles va presentar, en data 19/05/2017, una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Enllumenat” la qual compleix els requisits establerts, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

97 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16 (BOPB de 22/04/2016), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cubelles  
Actuació:  Enllumenat 
Import crèdit:  105.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,40% 
Interessos implícits estimats  2.273,52 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 20/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 € (setanta mil euros), a l’Ajuntament de 
Cubelles, per a finançar l’actuació local “Aplicacions informàtiques”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Cubelles va presentar, en data 19/05/2017, una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Aplicació informàtica” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant conegut com a 
francès o progressiu. 

 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cubelles  
Actuació:  Aplicacions informàtiques 
Import crèdit:  70.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0.26% 
Interessos implícits estimats  -549,33 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 21/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, per a finançar l’actuació 
local “Pista poliesportiva i CEIP. 1a fase”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà va presentar en 

data 24/05/2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pista poliesportiva i 
CEIP. 1a fase” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Miquel de Balenyà  
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Actuació:  Pista poliesportiva i CEIP. 1a fase 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,40 % 
Interessos implícits estimats  3.789,19 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 € (cent vint-i-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Inversions en equipaments diversos”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va presentar, en data 30/05/2017, una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en equipaments diversos” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran 
la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència 
que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els 
tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès  

Actuació:  Inversions en equipaments diversos 
Import crèdit:  125.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,26% 
Interessos implícits estimats  -980,95 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 25/2017 
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* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicle”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 

2. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va presentar, en data 30/05/2017, una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició vehicle” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de les Franqueses del Vallès  
Actuació:  Adquisició vehicle 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,26% 
Interessos implícits estimats  -392,38 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 26/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a l’ 
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Ajuntament d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Mur de contenció parc del 
repòs. Fase 1” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament d'Igualada va presentar, en data 25/05/2017, una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Mur de contenció parc del repòs. Fase 1” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 
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 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament d'Igualada  
Actuació:  Mur de contenció parc del repòs. Fase 1 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,40 % 
Interessos implícits estimats  3.789,19 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 24/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats 
locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) a 
l’Ajuntament de Masquefa, per a finançar l’actuació local “Inversions piscina 
estiu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Masquefa va presentar, en data 8 juny de 2017, una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversions piscina estiu”, la qual compleix els requisits 
establerts segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Masquefa  
Actuació:  Inversions piscina estiu 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0.36% 
Interessos implícits estimats  3.415,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2017 

* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals.  

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Mataró, per a finançar l’actuació local “Compra vehicles i 
maquinaria per serv. recollida”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Mataró va presentar en data 18 d’abril de 2017 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Compra vehicles i maquinaria per serv. recollida”, la qual 
compleix els requisits establerts segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

109 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Mataró  



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

110 
 

Actuació:  Compra vehicles i maquinaria per serv. 
recollida 

Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,25% 
Interessos implícits estimats  -1.320,19 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 11/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats 
locals.  

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Hotel 
d'entitats”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès va presentar, en data 24/05/2017, una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Hotel d'entitats” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

 

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Prats de Lluçanès  
Actuació:  Hotel d'entitats 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,40% 
Interessos implícits estimats  3.789,19 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 22/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals.  
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  

 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 36.000 € (trenta-sis mil euros), a l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local “Adquisició vehicle i 
col·locació enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 6 de juny de 2017 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició vehicle i col·locació 
enllumenat” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
 

2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Actuació:  Adquisició vehicle i col·locació enllumenat 
Import crèdit:  36.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,25% 
Interessos implícits estimats  -271,58 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 28/2017 

* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-sis mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 22.514,22 € (vint-i-dos mil cinc-cents catorze euros 
amb vint-i-dos cèntims), a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a 
finançar l’actuació local “Expropiació itinerari de vianants ctra BV1435”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 6 de juny de 2017 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació itinerari de vianants ctra 
BV1435”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 
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 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Actuació:  Expropiació itinerari de vianants ctra 

BV1435 
Import crèdit:  22.514,22 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  439,44 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2017 

* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-dos mil cinc-cents catorze 
euros amb vint-i-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 111.485,78 € (cent onze mil quatre-cents vuitanta-
cinc euros amb setanta-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, per a finançar l’actuació local “Obres abastament aigua, vorera, 
itinerari vianants”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 

2. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 6 de juny de 2017 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres abastament aigua, vorera, 
itinerari vianants”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic 
que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Actuació:  Obres abastament aigua, vorera, itinerari 

vianants 
Import crèdit:  111.485,78 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  2.176 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 30/2017 

* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent onze mil quatre-cents 
vuitanta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
   
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.249,78 € (trenta mil dos-cents quaranta-nou euros 
amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament d’Arenys de Mar, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 29/05/2017 una sol·licitud d'un préstec 
de 793.954,79 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 793.954,79 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 793.954,79 EUR amb una 
subvenció d’import de 30.249,78 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
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3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 30.249,78 EUR a l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 29/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 19.050,07 € (dinou mil cinquanta euros amb set 
cèntims), a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Cabrera de Mar presentà en data 22/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cabrera de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 19.050,07 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 19.050,07 EUR a l'Ajuntament de Cabrera de 
Mar per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 22/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cabrera de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 57.150,20 € (cinquanta-set mil cent cinquanta euros 
amb vint cèntims), a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
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“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 11/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 57.150,20 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 57.150,20 EUR a l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
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financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 11/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 68.164,78 € (seixanta-vuit mil cent seixanta-quatre euros 
amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Cubelles presentà en data 26/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
1.789.095,53 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cubelles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.789.095,53 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.789.095,53 EUR amb una 
subvenció d’import de 68.164,78 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 68.164,78 EUR a l'Ajuntament de Cubelles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
26/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cubelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 68.580,24 € (seixanta-vuit mil cinc-cents vuitanta euros 
amb vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

126 
 

de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès presentà en data 24/05/2017 una sol·licitud 
d'un préstec d’1.800.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.800.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.800.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 68.580,24 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 68.580,24 EUR a l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 24/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.015,47 € (trenta mil quinze euros amb quaranta-set 
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cèntims), a l'Ajuntament de la Garriga, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de la Garriga presentà en data 11/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
750.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

128 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Garriga. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 750.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 750.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 30.015,47 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 30.015,47 EUR a l'Ajuntament de la Garriga per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
11/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Garriga, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 220.513,67 € (dos-cents vint mil cinc-cents tretze euros 
amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Granollers, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Granollers presentà en data 09/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
5.510.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Granollers. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 5.510.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.510.000,00 EUR amb una 
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subvenció d’import de 220.513,67 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 220.513,67 EUR a l'Ajuntament de Granollers per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
09/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 38.100,13 € (trenta-vuit mil cent euros amb tretze 
cèntims), a l'Ajuntament de Manresa, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Manresa presentà en data 26/04/2017 una sol·licitud d'un préstec 
d’1.000.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,864%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.000.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 38.100,13 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
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3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 38.100,13 EUR a l'Ajuntament de Manresa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
26/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 100.815,48 € (cent mil vuit-cents quinze euros amb 
quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Martorell, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Martorell presentà en data 25/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
2.519.087,76 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.519.087,76 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.519.087,76 EUR amb una 
subvenció d’import de 100.815,48 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 100.815,48 EUR a l'Ajuntament de Martorell per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
25/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 

33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 39.682,77 € (trenta-nou mil sis-cents vuitanta-dos euros 
amb setanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Martorelles, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 

D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Martorelles presentà en data 12/05/2017 una sol·licitud d'un préstec 
de 991.557,83 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorelles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 991.557,83 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 991.557,83 EUR amb una 
subvenció d’import de 39.682,77 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 39.682,77 EUR a l'Ajuntament de Martorelles per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
12/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorelles, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 46.023,72 € (quaranta-sis mil vint-i-tres euros amb 
setanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
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En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 05/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
1.150.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Masquefa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.150.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.150.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 46.023,72 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 

L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

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

 

 A C O R D S 

  

Primer.- SUBVENIR en un import de 46.023,72 EUR a l'Ajuntament de Masquefa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
05/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Masquefa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 41.198,19 € (quaranta-un mil cent noranta-vuit euros 
amb dinou cèntims), a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a l’objecte de 
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 08/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.029.423,75 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.029.423,75 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.029.423,75 EUR amb una 
subvenció d’import de 41.198,19 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 41.198,19 EUR a l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 08/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 73.677,78 € (setanta-tres mil sis-cents setanta-set euros 
amb setanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Pineda de Mar, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Pineda de Mar presentà en data 09/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.934.994,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.840.995,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
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0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.840.995,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 73.677,78 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 73.677,78 EUR a l'Ajuntament de Pineda de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 09/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 21.447,45 € (vint-i-un mil quatre-cents quaranta-set 
euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 09/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 562.923,17 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 562.923,17 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 562.923,17 EUR amb una 
subvenció d’import de 21.447,45 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

143 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 21.447,45 EUR a l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 09/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 160.853,50 € (cent seixanta mil vuit-cents cinquanta-tres 
euros amb cinquanta cèntims), a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet presentà en data 01/06/2017 una 
sol·licitud d'un préstec de 4.221.861,67 EUR amb un termini màxim de 10 anys, que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.221.861,67 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,684%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.221.861,67 EUR amb una 
subvenció d’import de 160.853,50 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 160.853,50 EUR a l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., 
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del 
Programa de Crèdit Local en data 01/06/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 140.072,20 € (cent quaranta mil setanta-dos euros amb 
vint cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 

L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 24/04/2017 una sol·licitud d'un préstec 
de 3.500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Viladecans. 
 

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 140.072,20 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 140.072,20 EUR a l'Ajuntament de Viladecans 

per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
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segons la seva sol·licitud feta a l’empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 24/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
Intervenció General 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment 
d’un nou preu públic per al curs de Postgrau de l’Institut del Teatre “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 19 d’abril de 
2017, va aprovar un dictamen relatiu a informar i elevar a l’òrgan competent de la 
Diputació de Barcelona l’establiment d’un preu públic per al curs de postgrau “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual”, ja que es considerava convenient implementar 
l’esmentat curs de Postgrau adreçat a graduats/graduades i professionals de l’àmbit de 
les arts escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-se en els recursos 
interpretatius i en l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit audiovisual: cinema i 
televisió. 
 
Per impulsar la primera edició del curs acadèmic 2016-17 d’aquest Postgrau, en la 
mateixa sessió ordinària de 19 d’abril, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va 
aprovar un conveni específic de col·laboració amb la Fundació SGAE, la Fundación de 
Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AIESGE) i l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 
 
Un dels compromisos adoptats per la Fundación de Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión (AISGE) era abonar a l’Institut del Teatre la quantitat de 1.330,00€ (IVA inclòs) 
per cada actor i alumne del postgrau que sigui soci de l’AISGE, fins a un màxim de 
19.950,00€ (IVA inclòs) en concepte d’ajut econòmic a la matrícula acadèmica dels 
alumnes. 
 
En els mateixos termes, la Fundació SGAE es va comprometre a abonar a l’Institut del 
Teatre la quantitat de 1.500,00€ (IVA inclòs) per cada actor i alumne del postgrau que 
sigui soci de l’SGAE, fins a un màxim de 7.000,00€ (IVA inclòs) en concepte d’ajut 
econòmic a la matrícula acadèmica dels alumnes. 
 
A l’Annex I Programa Acadèmic del Postgrau del conveni es va establir que les 
aportacions econòmiques d’ambdues fundacions tenien la consideració de beques a 
descomptar de l’import total de la matrícula, fixat en 2.100,00€ per als graduats de 
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l’Institut del Teatre, i 2.625,00€ per a graduats externs un cop descomptat l’import de la 
beca corresponent. 
 
En data 11 de maig la Junta de Govern de la corporació aprovà, per delegació del Ple, 
(acord núm. 200/17), el dictamen pel qual es proposava aprovar el preu públic per al 
curs de Postgrau de l’Institut del Teatre denominat “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”, que va quedar fixat de la manera següent:  
 

- Per alumnes de l’Institut del Teatre, 2.100,00 euros  
- Per alumnes externs a l’Institut del Teatre, 2.625,00 euros. 

 
Posteriorment, les aportacions màximes de les fundacions AISGE i SGAE van minorar 
substancialment i es van reduir a 10.500,00€ i 3.000,00€, respectivament; per altra 
banda, la Fundació AISGE va modificar l’import de la beca per cada actor i alumne del 
postgrau que fos soci de dita Fundació, que va passar a ser de 1.500,00€. 
 
Aquests canvis es van aprovar per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la 
seva sessió ordinària de data 17 de maig de 2017, a través del dictamen 75/2017 
relatiu a la modificació del conveni específic esmentat. Conseqüentment, el preu de la 
matrícula del Postgrau va quedar definit a l’Annex I Programa Acadèmic del Postgrau 
en tres modalitats diferents: 
 

- Per a graduats de l’Institut del Teatre 2.100,00€ 
- Per a graduats externs 2.625,00€  
- Per a alumnes que no siguin socis de la Fundació SGAE o de la Fundació 

AISGE 4.125,00 euros.  
  

En la mateixa sessió ordinària de 17 de maig la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
va aprovar un dictamen relatiu a la modificació del preu públic i del curs de Postgrau 
de l’Institut del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”, mitjançant el qual també 
es va acordar modificar la memòria econòmica financera i elevar a la Junta de Govern 
de la Diputació el nou preu públic per import de 4.125,00€ per a alumnes externs que 
no siguin socis de la Fundació AISGE o de la Fundació SGAE. 
 
Atès que es desprèn que el preu públic aprovat per a graduats externs, fixat en 
2.625,00€, només és aplicable als socis de les Fundacions AISGE i SGAE, essent 
aquest l’import efectivament abonat per als alumnes, un cop descomptat l’import de la 
beca acordat per cadascuna de les dues fundacions. 
 
Atès que la resta d’alumnes interessats en cursar el Postgrau i que no reuneixen els 
requisits per a ser beneficiaris de la beca atorgada per les Fundacions AISGE i SGAE 
han d’abonar el preu públic de 4.125,00€. 
 
Com sigui que les tarifes de taxes i preus públics han de ser clares i inequívoques, 
convé aclarir la definició d’aquests preus públics per a que els alumnes interessats 
coneguin anticipadament quin és el cost del servei amb independència de les 
possibles beques que se’n puguin obtenir. 
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Tot seguit s’especifiquen les diferents modalitats de matricula al Postgrau “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual” que s’eleven a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona:  
 

- Per a graduats de l’Institut del Teatre: 2.100,00 € 
- Per a graduats externs a l’Institut del Teatre: 4.125,00 € 

- Als alumnes beneficiaris de les beques de la Fundació 
SGAE o de la Fundació AISGE, un cop descomptat l’import 
de la beca, els correspon abonar un import de  

 
 

2.625,00€. 
 
Vista la nova memòria econòmica financera de la Gerència de l’Institut del Teatre, que 
substitueix l’anterior, formulada de conformitat amb allò que preveu l’article 26.2 de la 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria a les hisendes 
locals, segons la seva disposició addicional 7a. 
 
Vistos els arts. 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances, 
taxes i preus públics, on s’estableix que la Intervenció General coordina la tramitació 
de les propostes que en aquesta matèria remetin els organismes autònoms que calgui 
sotmetre a l’aprovació d’òrgans de la Diputació. 
 
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2 
de l’Ordenança reguladora de preus públics dels centres gestors i organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 27 
d’octubre de 2016, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les 
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si 
n’hi ha. 
 
Atès que l’article 47.2 del TRHL preveu que les entitats locals podran atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, per ella establerts, corresponents 
als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin 
el seu cost.  
 
Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), és competència de la Junta de Govern de 
la Diputació “l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre 
per la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui 
superior a 1.000 euros, per delegació del Ple”. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la modificació del preu públic per al curs de Postgrau de l’Institut 
del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual”, d’acord amb els aclariments 
detallats a la part expositiva d’aquest dictamen i segons la proposta prèviament 
aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 17 
de maig de 2017. 
 
Segon.- FIXAR l’import del preu públic segons es detalla tot seguit: 
 

- Per a graduats externs a l’Institut del Teatre: 4.125,00 € 
- Als alumnes beneficiaris de les beques de la Fundació 

SGAE o de la Fundació AISGE, un cop descomptat l’import 
de la beca, els correspon abonar un import de  

 
 

2.625,00€. 
 
Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
serà d’aplicació des del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc per al desenvolupament del Sistema d’Informació i Intel·ligència 
Turística de Catalunya, a formalitzar amb diferents entitats. La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets  
 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 

articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les 
competències locals. 

 
2. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, per una banda, 

desenvolupa un programa d’observació i anàlisi de l’evolució de l’activitat turística 
per a tot el territori de la província de Barcelona. Aquest programa d’observació 
està inclòs dins del projecte de Laboratori de Turisme on, a més de les tasques 
d’observació, també desenvolupa activitats relacionades amb la transferència de 
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coneixement turístic entre l’administració pública, les universitats i els ens de 
gestió turística local i empreses turístiques de la província de Barcelona. Per una 
altra banda, desenvolupa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i Turisme 
de Barcelona, els projectes de l’Observatori de Turisme de la Ciutat i les 
Comarques de Barcelona. 

 
3. Catalunya i el conjunt de les seves destinacions turístiques, agrupades per les 

diferents marques turístiques, són líders en el global de l’Estat espanyol i una de 
les principals destinacions europees pel que fa al volum de visitants, 
pernoctacions i l’impacte econòmic i social que genera el turisme. El turisme 
representa un 12% del PIB i genera un 13% dels llocs de treball. Un àmbit 
d'activitat econòmic transversal, en el que hi conflueixen molts sectors d'activitat 
econòmica, estratègic per al global de l'activitat econòmica de Catalunya. A més, 
durant aquests anys de crisi econòmica, el turisme s'ha manifestat resistent i 
encara que moderadament, ha obtingut un creixement sostingut. 

 
4. Durant els darrers anys, s'ha incrementat de manera significativa la coordinació 

entre els diferents nivells de l'administració, en diferents àmbits: el de la promoció 
turística a traves de l'Agència Catalana de Turisme, on hi conflueixen les 
diputacions, Turisme de Barcelona i el Consell de Cambres de Catalunya, al 
costat del Govern; el de la planificació i gestió turística, a través de la Taula del 
Consell de Turisme creada i impulsada per la Direcció General de Turisme. Dins 
d'aquesta col·laboració, hi faltava l'àmbit de la intel·ligència i el coneixement 
turístic, que fins ara, no s'havia establert cap proposta de col·laboració en aquest 
sentit.  

 
5. Des de fa temps i a diferents ritmes, diferents administracions o universitats han 

anat desplegant iniciatives orientades a treballar l'obtenció d’estadístiques 
relacionades amb el turisme, per tal de parametritzar el fenomen als respectius 
territoris, a fi i efecte de millorar la capacitat de gestió estratègica per al sector 
públic i privat. També han desenvolupat iniciatives de generació d’Intel·ligència i 
coneixement, dedicant els recursos disponibles per establir acords de 
col·laboració amb grups de recerca universitària per afrontar objectes d'estudi 
relacionats directament amb la millora de la gestió d'una destinació, etc. 

 

6. Per tant, ens trobem que avui, a Catalunya, hi ha un mosaic d'iniciatives de 
coneixement diverses, en diferents nivells de desenvolupament i capacitat, no 
necessàriament alineades cap a objectius més amplis o globals de país, quan ja 
s'ha dit que el turisme es un àmbit econòmic i social, estratègic per al conjunt del 
país, en relació al qual, cal definir reptes i objectius conjunts, per tal de millorar la 
planificació, la gestió i la promoció turística en el seu conjunt, per disposar d'una 
estratègia conjunta entre els principals actors respecte la generació d’Intel·ligència 
i coneixement turístic, de manera similar a com es col·labora per a la promoció 
turística o per a la planificació, tal com s' ha comentat. 

 

7. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de 
Turisme ha proposat a les diputacions catalanes, a l'Ajuntament de Barcelona, el 
Consorci de Turisme de Barcelona i a les Universitats que imparteixen estudis de 
turisme, la proposta de posar en funcionament el Sistema d’Intel·ligència i 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

152 
 

Coneixement del Turisme a Catalunya, en base a un conveni de col·laboració 
entre les parts, sense contingut econòmic, que suposi un ordenament progressiu a 
partir de les iniciatives actuals existents i en base a un projecte definit 
conjuntament entre les parts, que millori l'eficàcia i eficiència en l'obtenció 
d'informació estadística rellevant, així com la generació i transferència de 
coneixement cap als actors públics i privats vinculats amb el turisme. Aquest 
projecte vol reforçar el pes estratègic que ja té el turisme a Catalunya i facilitar la 
monitorització de la seva evolució a futur. 

 

8. Per tot això, el conveni preveu la creació d'un repositori compartit d'informació 
estadística entre totes les parts; coordinar els centres que generen transferència 
de coneixement cap al sector en el seu àmbit territorial i coordinar les iniciatives 
de difusió i comunicació de tota aquesta informació i coneixement turístic. Per 
garantir el bon funcionament del Sistema, es proposa, sota el comandament de la 
Direcció General de Turisme, una direcció col·legiada i una coordinació operativa.  

 
9. En quant a la titularitat dels resultats obtinguts, es desenvoluparan convenis 

específics amb posterioritat a la formalització d’aquest conveni on es 
contemplaran la manera en què cadascuna de les parts tindrà accés a la 
informació derivada del sistema, els mecanismes d’aprofitament, es detallaran les 
tasques concretes i la informació que es traslladarà. 

 
10. La Diputació de Barcelona, a través del LabTurisme de la Gerència de Serveis de 

Turisme, valora positivament la iniciativa de crear el Sistema d’Intel·ligència i 
Coneixement del Turisme a Catalunya i es proposa participar de forma activa en 
aquest projecte de país a través de la signatura del conveni plantejat per 
Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 
14 d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, 
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis marc o 
protocols generals. 

 
2. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50,1 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 

 
3. Atès que el Sistema d’Intel·ligència i Coneixement del Turisme a Catalunya previst 

no conté dades de caràcter personal. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc per al desenvolupament del Sistema d’Informació i 
Intel·ligència Turística de Catalunya, a formalitzar entre la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Empresa i Coneixement), la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona,SA, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i 
Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació del Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, i la Confederació Empresarial d’Hostaleria i 
Restauració de Catalunya (ConfeCat), d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA DE CATALUNYA 
 
Barcelona, a  ....... de ................. de 2017 
 
INTERVENEN: 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i 
Coneixement, amb seu a Passeig de Gràcia, 105, representada en aquest acte per Jordi 
Baiget i Cantons, Conseller del Departament d’Empresa i Coneixement, en nom i 
representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les funcions que estableix l’article 
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, representat en aquest acte pel  
 
Turisme de Barcelona, representat en aquest acte pel  
 
La Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells i Berzosa, 
 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, representat en aquest acte pel  
 

El Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, representat en aquest acte pel  
 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, representat en aquest acte pel  
 

La Universitat Ramon Llull, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat de Barcelona, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat de Lleida, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat de Girona, representada en aquest acte pel  
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La Universitat Rovira i Virgili, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat Autònoma de Barcelona, representada en aquest acte per   
 

La Universitat Oberta de Catalunya, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat Abat Oliba CEU, representada en aquest acte pel  
 

La Universitat Politècnica de Catalunya, representada en aquest acte pel   
 

La Universitat Pompeu Fabra, representada en aquest acte pel   
 

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, representat en aquest acte pel  
 

La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), 
representada en aquest acte pel  
 
MANIFESTEN: 
 
1. Que la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació 

turística requereix d’un impuls per la generació i transferència de coneixement. 
 
2. Que hi ha amplis buits d’informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema 

turístic català: dels mercats, les empreses, les destinacions i la interacció del turisme 
amb els territoris d’acollida. 

 
3. Que hi ha diferències substancials entre las necessitats de coneixement dels diversos 

agents productius, les institucions i la pròpia societat segons quina sigui la seva 
naturalesa, dimensió o àmbit d’interès. 

 
4. Que bona part del coneixement existent és tàcit i, conseqüentment, difícilment 

transferible. 
 
PACTES: 
 
PRIMER. Objecte  
 
L’Objecte d’aquest conveni marc és la creació del Sistema d’Intel·ligència i innovació 
Turística de Catalunya i comporta la definició i creació de xarxes multisectorials d’agents i la 
institucionalització dels processos i instruments de generació i transferència de 
coneixement. Aquest objecte es concreta en: 
 

 La generació d’un sistema d’informació complet i complex que incorpori les dades 
existents, independentment del responsable de la seva producció, que generi nous 
indicadors a partir de la informació disponible (amb especial atenció a la big i little 
data) i que desenvolupi sistemes ad hoc per a qüestions específiques. 

 

 La creació d’eines de transferència que canalitzin els fluxos entre agents i grups 
d’interès en el sector i amb sector afins. 

 

 La configuració de “xarxes instrumentals de coneixement i intel·ligència” que, de 
manera coordinada, integrin institucions, empreses, universitats i centres de recerca. 

 
SEGON. Creació d’un partenariat 
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Per tal d’articular el treball i funcionament d’aquesta xarxa d’informació, coneixement i 
intel·ligència es crea un partenariat de col·laboració. 
 
Aquest partenariat està constituït per, com a mínim, un representant de totes les parts que 
signen aquest conveni marc d’actuació: la Direcció General de Turisme, la Diputació de 
Barcelona, els Patronats territorials de turisme de les Diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona, la Confederació Empresarial d’Hosteleria i Restauració de Catalunya, les 
Universitats Catalanes amb estudis de Turisme, el PCTTO, l’Ajuntament de Barcelona i 
Turisme de Barcelona. 
 
TERCER. Funcionament del partenariat 
 
El partenariat funcionarà com una direcció col·legiada participada pels representants de 
totes les organitzacions que intervenen en el sistema sota la presidència de la Direcció 
General de Turisme i que signen el present conveni. 
 
Sota la direcció col·legiada s’estructuren les unitats de: 
 

1. coordinació operativa 
2. les organitzacions responsables de les eines de transferència 
3. les xarxes temàtiques 

 
1) A efectes d’aquest partenariat la unitat de coordinació operativa té les funcions de 

coordinació del sistema, de gestió de les eines de transferència i, de seguiment i 
control del projecte. Aquesta unitat es reunirà amb la Direcció del partenariat quatre 
vegades a l’any. 

 
2) Entre les parts que signen el conveni, les organitzacions responsables de les eines de 

transferència són aquelles que tenen com a funció desenvolupar i implementar els 
objectius i accions dels instruments i mecanismes que han de posar en valor el 
Sistema d’Intel·ligència i innovació Turística de Catalunya. Mantindran reunions un 
mínim de tres vegades a l’any. 

 
2.1) Les eines de transferència seran: 

 
- Un repositori de dades que inclogui des de l’adquisició i generació de dades fins a 

la provisió de serveis d’informació d’interès per als agents productius, les 
administracions i la ciutadania. 

 
- Un sistema de transferència que inclogui el desenvolupament de programes 

formatius i de divulgació, aplicacions, projectes i doni resposta a altres necessitats 
d’empreses, administracions, centres de recerca i la ciutadania a partir de les 
dades disponibles en el repositori. 

 
- Un espai de generació de projectes altament innovadors, demostratius, amb alta 

visibilitat i d’utilitat per a les empreses, les destinacions i la ciutadania generats a 
partir de les dades disponibles als sistemes d’informació desenvolupats. 

 
3) Les xarxes temàtiques són agrupacions temàtiques d’agents públics, privats i 

institucionals definits prèviament per la direcció que interactuen amb l’objectiu de 
proveir, ajustar i millorar les eines del sistema. Tenen les funcions d’elaborar 
propostes, intervenir en el disseny de nous components i crear comunitats 
d’interessos desenvolupant en xarxa projectes d’interès per al conjunt del sector 
turístic de Catalunya. Les xarxes es reuniran com a mínim dos cops l’any. 
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QUART. Seguiment del conveni marc  
 
La unitat de coordinació operativa, s’encarrega de fer el seguiment dels acords, analitzar el 
desenvolupament de la relació de col·laboració, decidir, en el seu cas, sobre les noves 
iniciatives a impulsar i resoldre les incidències que es puguin donar. 
 
Qualsevol problema d’interpretació i compliment del present document, serà resolt pel propi 
partenariat. 
 
CINQUÈ. Aspectes econòmics 
 
Aquest conveni marc no comporta cap despesa econòmica a les parts signatàries. 
 
SISÈ. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de desenvolupament. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni 
marc, excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb la corresponent 
normativa aplicable. 
 
SETÈ. Addendes al conveni marc 
 
Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni marc haurà 
de fer-se amb el coneixement de les diferents parts i per escrit, mitjançant el corresponent 
annex o addenda de modificació. 
 
L’aprovació de les modificacions haurà de seguir el mateix procediment seguit per 
l’aprovació del conveni marc. 
 
VUITÈ. Causes d’extinció 
 
El present conveni marc s’extingirà per alguna de les causes següents: 
 

- Per mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Per la denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de dos mesos d’antelació, el que 

donarà lloc a la terminació dels seus efectes un cop finalitzat el període de preavís i 
sense perjudici de finalitzar els compromisos iniciats. 

- Pel transcurs de vigència. 
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni marc. 
- Per les causes generals establertes a la legislació vigent. 
 
Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni marc permetrà a la part o 
parts perjudicades optar per exigir el compliment o la resolució, d’acord amb l’establert a 
l’apartat c del punt 2 de l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.2015). 
 
NOVÈ. Extinció del conveni marc d’actuació  
 
L’extinció del conveni marc comportarà les conseqüències per a cada cas concret que 
prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
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DESÈ. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present 
document seran resoltes a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
ONZÈ. Vigència del conveni marc d’actuació 
 
El present conveni marc d’actuació entrarà en vigor el dia de la seva firma i estarà vigent 
durant quatre anys, prorrogable per acord unànime de les parts signatàries, per un període 
de fins a quatre anys més, i abarcarà al seu àmbit tota la col·laboració entre les parts des de 
l’inici del projecte. 
 
I, a prova de conformitat, de les parts firmen el present document en lloc i data indicats a 
l’encapçalament.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els present acords a totes les parts signants del conveni.” 
 
42.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1069/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de l’Alt Penedès, que 
té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 470/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
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competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 

L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 3 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda, i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 

Per aquest any 2017 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 €, que es 
distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes les 
comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 

 Factor de gestió: 150.000 € 
 Projecte singular: 250.000 €  

 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa, aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 
4. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que l’Assemblea del Consorci, en sessió celebrada el dia 15 
de desembre de 2016, va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2017.  

 

Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2017 en la quantia de cent dinou mil 
vuit-cents catorze euros amb seixanta-set cèntims (119.814,67 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 
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2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin 
acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent dinou mil vuit-cents catorze euros 
amb seixanta-set cèntims (119.814,67 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- L’aportació anual global de cent dinou mil vuit-cents catorze euros amb 
seixanta-set cèntims (119.814,67 €) es fixa per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2017 del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès (Annex I) en base a uns 
criteris de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa, aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i, per aquest any 2017, queden especificats a l’Annex II 
del present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal     77.978,00 € 
Factor de gestió      16.836,67 € 
Projecte singular     25.000,00 € 
Total   119.814,67 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2017 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 20.000 € per “Tècnics de 
turisme compartits per Ajuntaments” i 5.000 € per “Garantir la qualitat en l'oferta de 
camins del Vi i del Cava”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2016. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2017. 
 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2017.  
 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
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una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2017.  
 

- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 
justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2018. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats, el Consorci de Promoció Turística 
de l’Alt Penedès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses. 
Aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, 
aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es 
podran justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, 
però per a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a 
l’annex III del contracte programa. Les despeses hauran de ser del període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 

 

• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 

• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

 

• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.” 
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ANNEX AL DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT A 
L’ANY 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DE L’ALT PENEDÈS NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6793 
 

 
 

Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 7 
a la 61 comprèn: 
 

ANNEX I : “PLA D’ACCIONS 2017”  
 

ANNEX II: “CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DE L’ALT PENEDÈS, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA”  
 

ANNEX III: “ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

162 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

163 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

164 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

165 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

166 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

167 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

168 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

169 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

170 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

171 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

172 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

173 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

174 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

175 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

176 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

177 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

178 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

179 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

180 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

181 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

182 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

183 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

184 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

185 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

186 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

187 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

188 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

189 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

190 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

191 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

192 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

193 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

194 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

195 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

196 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

197 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

198 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

199 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

200 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

201 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

202 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

203 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

204 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

205 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

206 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

207 
 

 
 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

208 
 

ANNEX II: CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DE L’ALT PENEDÈS, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 € per a l’any 
2017. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor 
bàsic de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada 
comarca (factor corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de 
Serveis de Turisme (factor de gestió) i d’una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal (projecte singular). Per a l’any 2017 la distribució per factors 
proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 50.000 € per al factor corrector 
municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 250.000 € per a aportacions a projectes 
singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin 
la realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol 
correlacionar la dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor 
bàsic. Es tracta de garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes 
específic que té el turisme per a la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i 
transparent. 
 

Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 75.000 i un mínim de 48.000 € 
 

Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, 

resultant de relacionar la població comarcal i les places d’allotjament 
reglades a la comarca: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i 
habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes 
potencial dels atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en 
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el pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 2016 
(productes tipus estrella, A i B). 
 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació 

proporcional de la recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB 

turístic per comarques. 
 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una 
distribució proporcional de l’import proposat (700.000 € 2017) entre les comarques 
amb les limitacions establertes (vegeu quadre 1).  
 

Factor corrector municipal 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada 
comarca, entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de 
suportar els ens comarcals.  
 
Aplicació 2017: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de 
municipis de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 
sense els municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva) cal incrementar el 
factor bàsic en l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca 
per 163,39 € (50.000 € / 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 
 
 

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.018,76           42.449,66       50.638,24      76.262,84                   88.807,53       97.453,21                  109.359,16      37.639,43       53.460,18       48.628,36                          48.282,64                  

700.000                                      

REPARTIMENT OFERTA/DEMANDA 50-50

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.019                42.450             50.638           76.263                         88.808             97.453                        109.359            37.639             53.460             48.628                               48.283                        

700.000                                      

127.108                                      36,99% 33,40% 29,61% 100,00% per sota 48.000

% per comarques

Total a repartir 71.882,74           

Màxim 75000

Mínim 48000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      73.609                66.456             50.638           75.000                         75.000             75.000                        75.000              58.925             53.460             48.628                               48.283                        

% per comarques

Total a repartir 50.000,00           

Relació

pes municipis

per comarca Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

4.369                   5.340               4.854              4.854                           5.016               971                              4.854                 1.618               8.091               3.722                                  6.311                           

% per comarques

Total a repartir

TOTAL

FACTOR

GARANTIA FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental SUMA

750.000                                      77.978,00           71.795,83       55.492,61      79.854,37                   80.016,18       75.970,87                  79.854,37 60.543,62 61.550,79 52.350,04                          54.593,32                  750.000,00         

Total 2016 77.172 62.817 60.666 71.997 85.016 80.971 84.854 49.417 65.406 57.066 54.618

Var 17/16 1,0% 14,3% -8,5% 10,9% -5,9% -6,2% -5,9% 22,5% -5,9% -8,3% 0,0%

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 75.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (71,882 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben 
als mínims de 48.000 € en un 
procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i 
desenvolupament de determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència 
de Serveis de Turisme i relacionades principalment en la identificació i la participació 
activa del sector turístic públic i privat de la comarca en les iniciatives de l’ens 
comarcal en benefici d’una gestió transparent i sostenible. Es tracta d’afavorir les 
dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels ajuntaments i dels empresaris, com 
de treballar conjuntament amb les comarques de l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 
A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la reunió 
no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, si no 
informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat de 
municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb una 
cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot donar el cas 
que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o associacions. 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 
No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de projectes 
concrets, etc. Aquestes reunions es consideren indispensables pel 
funcionament de l’ens, i contemplades en el règim intern de funcionament de 
l’ens. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

  
Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens local i 

el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de projectes 
com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de treball amb grups 
temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de convocatòria oberta (tant de 
temàtica com d’assistents). L’objectiu és establir una fórmula de treball 
regular que permeti incorporar la participació activa del sector privat en els 
diferents projectes del Pla d’Acció des de la fase de disseny a la 
implantació. 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions entre 
tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a l’any seria 
necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 2016 es tindrà 
en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola reunió (al segon 
semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 

No es  
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per tècnics 
vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes (XPDT, etc.) 
En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 
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C) Formacions 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització de formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del projecte 
turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la millora de la 
competitivitat empresarial, la millora del producte, la creació de productes, la 
cohesió empresarial, etc. 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats o 
públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria Sicted), 
formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i visites de 
benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de dinàmiques de grup, 
visites de familiarització a les empreses o serveis (en aquest cas, han de 
formar part d’un programa específic, calendaritzat i estructurat de contingut). 
També es tindran en compte formacions Sicted, sempre i quan siguin de 
creació pròpia per l’ens local o siguin viatges de familiarització (tant si són 
exclusius pels adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza 
d’una banda el número total de formacions i, de l’altra, el nombre 
d’assistents.  

No es 
 comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions Sicted de 
Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o sortides PIT (encara 
que siguin de doble convocatòria amb Sicted o obertes). Tampoc es tindran 
en compte formacions obertes a tots els sectors.  
En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en compte el 
nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  
Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de còmput 
per factor gestió. 
Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 
Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 

 
Evidències Còpia llistat assistents. 

De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 
 

D) Presentació Pla de Treball 

  
Objectiu Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així com el 

traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A la presentació 
cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els agents implicats, així com 
el volum econòmic i de recursos humans que hi ha al darrera. Aquesta 
presentació pot ser una jornada única amb aquest únic tema, o es pot fer 
conjuntament amb alguna altra presentació, lliurament de reconeixements 
d’altres projectes, conferència magistral, etc. El format ha de permetre la 
participació dels assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector públic 
com privat, independentment de que es faci per separat o conjuntament, tot i 
que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi de visualitzar el projecte 
territorial comú.  

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un dia, mig 
dia, un parell d’hores, etc.).  

Evidències Pendent determinar. 
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E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

  
Objectiu Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i amb 

els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació d’interès per a 
ells. L’objectiu és que tinguin informació puntual de temes formatius, 
informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats del sector, 
seguiment dels projectes principals de la comarca en matèria de turisme, 
informació de les accions de comercialització i promoció que es van duent a 
terme, etc. 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal que tant 
el sector públic com el sector privat estiguin informats i que rebin informació 
d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida als privats és d’igual 
interès que al sector públic, però no tota la informació que s’enviï als públics 
pot ser d’interès pels privats. Es pot optar doncs, per tenir dos butlletins. Es 
considera convenient un mínim de 7/8 butlletins anuals i un màxim de 24.  

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 comunicacions 
anuals són necessàries, o l’actualització del mecanisme equivalent (blog, 
web, intranet) de forma setmanal. No es tindran en compte comunicacions 
via correus electrònics, sense format de butlletí, ni tampoc comunicacions a 
subsectors (encara que tinguin format de butlletí), o butlletins d’una sola 
notícia. 

Evidències Còpia butlletins 
 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

Objectiu Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes territorials 
supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i gestió del 
servei i l’empresa turística.  

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els projectes 
SICTED (distingides el 2016), CETS (adherides i en fase d’adhesió el 2017), 
i PIT (d’acreditació i renovació el 2017) i empreses adherides a la 
sostenibilitat turística (2017). 

No es 
comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

Evidències Pendent determinar. 

 
Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Promoció Turística l’Alt Penedès es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2017). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 

 
a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals. 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat. 
c) Formacions. 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de 

formació anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a 
ajustar els imports d’aquest factor. 
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Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Promoció Turística l’Alt Penedès 
 

Resum de compromisos assumits pel Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès: 

 

Factor Accions a realitzar 
Reunions amb tècnics 10 
Reunions amb sector privat 5 
Formacions 22 amb un total de 381 alumnes  
Presentació Pla d’accions SI 
Eines comunicació sector SI 
Empreses i serveis en projecte 
territorials (PIT, SICTED, CETS) 

70 

 

PROJECTE SINGULAR 
 

El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat una memòria de 
projecte singular a realitzar durant l’exercici 2017. Aquest projecte serà el que figura, 
veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès 

 
 

BREU DESCRIPCIÓ 
Import 

projecte

Import 

sol.licitat
Proposta Import assignat

Publi digital, assessorament + formació, i  

plataforma reserves
20.000 €

20.000 €

Nou mapa tropogràfic Alpina camins Penedès + 

Penedès360

Revisió i treball camp estat dels camins

Definició de rutes temàtiques 

6.000 €

5.000 €           25.000,00 € 

PROJECTE

26.000 €Alt Penedès

1. Tècnics de turisme compartits per Ajuntaments 

2. Garantir la qualitat en l'oferta de camins del Vi i  del Cava

FACTOR 2017  TOTAL €  
TOTALS CONCEPTES 

FACTORS 
VALOR 

UNITARI 
Alt Penedès 

            

F1 REUNIONS AMB TÈCNICS       20.000 €  69 289,86 € 2.898,55 € 10 

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT       30.000 €  142 211,27 € 1.056,34 € 5 

F3 FORMACIONS       25.000 €  125 200,00 € 4.400,00 € 22 

        25.000 €  2531 9,88 € 3.763,33 € 381 

        Manipulador Ali 23 

        Taller turisme  25 

        Taller turisme  25 

        Taller turisme  25 

        Gestor  19 

        Plataforma  64 

        Workshop intern  50 

        15 Enotrobades 150 

            

            

            

            

            

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 €  10 1.050,00 € 1.050,00 € si 

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 €  11 954,55 € 954,55 € si 

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 
TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS) 

      29.000 €  748 38,77 € 2.713,90 € 70 

  

Total factor de 
gestió  

16.836,67 € 
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ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó 
comarcal, productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis 
i/o productes de la comarca. 

 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents 
característiques de format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i 
català/francès. Poden determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà fotografies i mapa 
o Textos amb cos de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al 
seu territori i com a mínim: 

o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus 

de Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per la Gerència de Serveis de Turisme faran 
servir les publicacions que s’ajustin a aquestes característiques. 

 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 22 de desembre de 2016 (Registre de convenis 1228/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Baix Llobregat, que té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per 
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acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de setembre de 2016 
(ref. Registre 471/16), i posteriorment rectificat per acord de la Junta de Govern de 
data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 721/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 3 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia 
garanteix una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb 
indicadors d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre 
de municipis de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència 
de Serveis de Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal. 

 
Per aquest any 2017 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 

 Factor de gestió: 150.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 

4. Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha comunicat a la Diputació de 
Barcelona que el Consell plenari del Consorci en sessió celebrada el dia 30 de 
novembre de 2016 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2017.  

 

Fonaments de dret 

 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
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de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, en la quantia de cent vint-i-tres 
mil cent vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims (123.129,43 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vint-i-tres mil cent vint-i-nou euros 
amb quaranta-tres cèntims (123.129,43 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- L’aportació anual global de cent vint-i-tres mil cent vint-i-nou euros amb 
quaranta-tres cèntims (123.129,43 €) es fixa per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 
2017 del Consorci de Turisme del Baix Llobregat (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2017 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   79.854,37 € 
Factor de gestió    18.275,06 € 
Projecte singular   25.000,00 € 
Total 123.129,43 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2017 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, per “Campanya promoció turisme familiar: El Supermes”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
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estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2016. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2017. 
 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2017.  
 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2017.  
 

- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 
justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2018. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, 
aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de 
despeses es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de 
l’aportació total, despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments. També es podran justificar despeses corresponents a 
publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran de 
respectar les especificacions que consten a l’annex III del contracte programa. 
Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017. 

 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  
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 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT A 
L’ANY 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT AMB 
L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL BAIX LLOBREGAT NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6996 
 

 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 7 
a la 101 comprèn: 
 
ANNEX I : “PLA D’ACCIONS 2017”  
 
ANNEX II: “CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA”  
 
ANNEX III: “ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II: CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 € per a l’any 
2017. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor 
bàsic de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada 
comarca (factor corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de 
Serveis de Turisme (factor de gestió) i d’una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal (projecte singular). Per a l’any 2017 la distribució per factors 
proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 50.000 € per al factor corrector 
municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 250.000 € per a aportacions a projectes 
singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin 
la realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol 
correlacionar la dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor 
bàsic. Es tracta de garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes 
específic que té el turisme per a la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i 
transparent. 
 

Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 75.000 i un mínim de 48.000 € 
 

Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, 

resultant de relacionar la població comarcal i les places d’allotjament 
reglades a la comarca: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i 
habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes 
potencial dels atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en 
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el pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 2016 
(productes tipus estrella, A i B). 
 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació 

proporcional de la recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB 

turístic per comarques. 
 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una 
distribució proporcional de l’import proposat (700.000 € 2017) entre les comarques 
amb les limitacions establertes (vegeu quadre 1).  
 

Factor corrector municipal 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada 
comarca, entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de 
suportar els ens comarcals.  
 
Aplicació 2017: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de 
municipis de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 
sense els municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva) cal incrementar el 
factor bàsic en l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca 
per 163,39 € (50.000 € / 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 
 

 
 
 

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.018,76           42.449,66       50.638,24      76.262,84                   88.807,53       97.453,21                  109.359,16      37.639,43       53.460,18       48.628,36                          48.282,64                  

700.000                                      

REPARTIMENT OFERTA/DEMANDA 50-50

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.019                42.450             50.638           76.263                         88.808             97.453                        109.359            37.639             53.460             48.628                               48.283                        

700.000                                      

127.108                                      36,99% 33,40% 29,61% 100,00% per sota 48.000

% per comarques

Total a repartir 71.882,74           

Màxim 75000

Mínim 48000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      73.609                66.456             50.638           75.000                         75.000             75.000                        75.000              58.925             53.460             48.628                               48.283                        

% per comarques

Total a repartir 50.000,00           

Relació

pes municipis

per comarca Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

4.369                   5.340               4.854              4.854                           5.016               971                              4.854                 1.618               8.091               3.722                                  6.311                           

% per comarques

Total a repartir

TOTAL

FACTOR

GARANTIA FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental SUMA

750.000                                      77.978,00           71.795,83       55.492,61      79.854,37                   80.016,18       75.970,87                  79.854,37 60.543,62 61.550,79 52.350,04                          54.593,32                  750.000,00         

Total 2016 77.172 62.817 60.666 71.997 85.016 80.971 84.854 49.417 65.406 57.066 54.618

Var 17/16 1,0% 14,3% -8,5% 10,9% -5,9% -6,2% -5,9% 22,5% -5,9% -8,3% 0,0%

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 75.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (71,882 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben 
als mínims de 48.000 € en un 
procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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FACTOR DE GESTIÓ 
 

Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i 
desenvolupament de determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència 
de Serveis de Turisme i relacionades principalment en la identificació i la participació 
activa del sector turístic públic i privat de la comarca en les iniciatives de l’ens 
comarcal en benefici d’una gestió transparent i sostenible. Es tracta d’afavorir les 
dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels ajuntaments i dels empresaris, com 
de treballar conjuntament amb les comarques de l’entorn.  
 

Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la reunió 
no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, si no 
informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat de 
municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb una 
cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot donar el cas 
que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o associacions. 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de projectes 
concrets, etc. Aquestes reunions es consideren indispensables pel 
funcionament de l’ens, i contemplades en el règim intern de funcionament de 
l’ens. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens local i 
el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de projectes 
com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de treball amb grups 
temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de convocatòria oberta (tant de 
temàtica com d’assistents). L’objectiu és establir una fórmula de treball 
regular que permeti incorporar la participació activa del sector privat en els 
diferents projectes del Pla d’Acció des de la fase de disseny a la 
implantació. 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions entre 
tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a l’any seria 
necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 2016 es tindrà 
en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola reunió (al segon 
semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 

No es 

comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per tècnics 
vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes (XPDT, etc.) 

En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
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Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 

C) Formacions 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització de formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del projecte 
turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la millora de la 
competitivitat empresarial, la millora del producte, la creació de productes, la 
cohesió empresarial, etc. 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats o 
públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria Sicted), 
formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i visites de 
benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de dinàmiques de grup, 
visites de familiarització a les empreses o serveis (en aquest cas, han de 
formar part d’un programa específic, calendaritzat i estructurat de contingut). 
També es tindran en compte formacions Sicted, sempre i quan siguin de 
creació pròpia per l’ens local o siguin viatges de familiarització (tant si són 
exclusius pels adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza 
d’una banda el número total de formacions i, de l’altra, el nombre 
d’assistents.  

No es 

comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions Sicted de 
Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o sortides PIT (encara 
que siguin de doble convocatòria amb Sicted o obertes). Tampoc es tindran 
en compte formacions obertes a tots els sectors.  

En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en compte el 
nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  

Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de còmput 
per factor gestió. 

Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 

Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 

Evidències Còpia llistat assistents. 

De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 

D) Presentació Pla de Treball 

Objectiu Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així com el 
traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A la presentació 
cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els agents implicats, així com 
el volum econòmic i de recursos humans que hi ha al darrera. Aquesta 
presentació pot ser una jornada única amb aquest únic tema, o es pot fer 
conjuntament amb alguna altra presentació, lliurament de reconeixements 
d’altres projectes, conferència magistral, etc. El format ha de permetre la 
participació dels assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
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Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector públic 
com privat, independentment de que es faci per separat o conjuntament, tot i 
que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi de visualitzar el projecte 
territorial comú.  

No es 

comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un dia, mig 
dia, un parell d’hores, etc.).  

Evidències Pendent determinar. 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

Objectiu Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i amb 
els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació d’interès per a 
ells. L’objectiu és que tinguin informació puntual de temes formatius, 
informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats del sector, 
seguiment dels projectes principals de la comarca en matèria de turisme, 
informació de les accions de comercialització i promoció que es van duent a 
terme, etc. 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal que tant 
el sector públic com el sector privat estiguin informats i que rebin informació 
d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida als privats és d’igual 
interès que al sector públic, però no tota la informació que s’enviï als públics 
pot ser d’interès pels privats. Es pot optar doncs, per tenir dos butlletins. Es 
considera convenient un mínim de 7/8 butlletins anuals i un màxim de 24.  

No es 

comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 comunicacions 
anuals són necessàries, o l’actualització del mecanisme equivalent (blog, 
web, intranet) de forma setmanal. No es tindran en compte comunicacions 
via correus electrònics, sense format de butlletí, ni tampoc comunicacions a 
subsectors (encara que tinguin format de butlletí), o butlletins d’una sola 
notícia. 

Evidències Còpia butlletins 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

Objectiu Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes territorials 
supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i gestió del 
servei i l’empresa turística.  

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els projectes 
SICTED (distingides el 2016), CETS (adherides i en fase d’adhesió el 2017), 
i PIT (d’acreditació i renovació el 2017) i empreses adherides a la 
sostenibilitat turística (2017). 

No es 

comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

Evidències Pendent determinar. 
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Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Turisme del Baix Llobregat es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2017). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 
 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals. 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat. 
c) Formacions. 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de 

formació anual. 
 

Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a 
ajustar els imports d’aquest factor. 
 

Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
 

2017 
FACTOR 2017  TOTAL €  

TOTALS CONCEPTES 
FACTORS 

VALOR 
UNITARI 

Baix Llobregat 

            

F1 REUNIONS AMB TÈCNICS       20.000 €  69 289,86 € 1.739,13 € 6 

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT       30.000 €  142 211,27 € 4.225,35 € 20 

F3 FORMACIONS       25.000 €  125 200,00 € 2.400,00 € 12 

        25.000 €  2531 9,88 € 4.494,27 € 455 

        Taller turisme  25 

        Taller turisme  25 

        Taller turisme  25 

        Taller turisme  25 

        Restauradors 35 

        Restauradors 35 

        FT ifnromadors  25 

        FT OITs  10 

        Workshop intern  90 

        FT regidors /tècnics 40 

        Jornada Canal  50 

        Jornada Masia Ribas 70 

            

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 €  10 1.050,00 € 1.050,00 € si 

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 €  11 954,55 € 954,55 € si 

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 
TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS) 

      29.000 €  748 38,77 € 3.411,76 € 88 

  
Total factor gestió  

 
18.275,06 € 

 
 

Resum de compromisos assumits pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat:  
 

Factor Accions a realitzar 
Reunions amb tècnics 6 
Reunions amb sector privat 20 
Formacions 12 amb un total de 

455 alumnes  
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Presentació Pla d’accions SI 
Eines comunicació sector SI 
Empreses i serveis en 
projecte territorials (PIT, 
SICTED, CETS) 

88 

 
PROJECTE SINGULAR 
 

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat una memòria de projecte 
singular a realitzar durant l’exercici 2017. Aquest projecte serà el que figura, veure 
quadre 3. 
 

Quadre 3. Projecte singular Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
 

 
 

ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó 
comarcal, productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis 
i/o productes de la comarca. 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents 
característiques de format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i 
català/francès. Poden determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà fotografies i mapa 
o Textos amb cos de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al 
seu territori i com a mínim: 

 
o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus 

de Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per la Gerència de Serveis de Turisme faran 
servir les publicacions que s’ajustin a aquestes característiques. 

 

44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 

BREU DESCRIPCIÓ 
Import 

projecte

Import 

sol.licitat
Proposta Import assignat

Imatge, web, publicitat, concurs, mascota, etc. 98.000 € 25.000 €

Organització i realització de 10 trips 55.000 €
Baix Llobregat

1. Campanya promoció turisme familiar: El Supermes
40.000 €

          25.000,00 € 2. Campanya de promoció mercats de proximitat

PROJECTE
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l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 

2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1187/16) es va signar un 
Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Berguedà, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 472/16). 

 

3. En data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 718/16) la Junta de Govern va 
aprovar l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 2017 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos per a 
l’any 2016.  

 

4. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 
l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 

L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 3 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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Per aquest any 2017 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 

 Factor de gestió: 150.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 

5. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha comunicat en 
data 2 de juny a la Diputació de Barcelona que el Pla d’accions té l’aprovació de la 
gerència i que serà referendat per la propera junta general.  

 

Fonaments de dret 
 

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000 €. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, en la quantia de cent divuit mil 
vuit-cents quaranta-set euros amb setanta cèntims (118.847,70 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es 
puguin acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent divuit mil vuit-cents quaranta-set 
euros amb setanta cèntims (118.847,70 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017. 
 

Tercer. L’aportació anual global de cent divuit mil vuit-cents quaranta-set euros amb 
setanta cèntims (118.847,70 €) es fixa per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2017 
del l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Annex I) en base a uns 
criteris de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
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D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2017 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.  
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   80.016,18 € 
Factor de gestió    13.831,52 € 
Projecte singular   25.000,00 € 
Total 118.847,70 € 

 

El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2017 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, distribuïts en 20.000 € per “Creació de producte turístic al 
voltant del vol en parapent” i 5.000 € per “Agenda-calendari per promocionar les 
campanyes gastronòmiques i productes agroalimentaris singulars”.  
 

La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2016. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2017. 
 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2017.  
 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2017.  
 

- El darrer pagament, que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 
justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2018. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport. 

 

Per tal de poder tramitar els pagaments avançats, l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de 
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forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  

 

Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de 
despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa. Les despeses hauran de ser del període comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 

 
• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 

altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  
 
• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 

originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 
• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 

inclòs l’IVA deduïble. 
 
• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 

parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT A 
L’ANY 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL 
BERGUEDÀ AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS 
RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ 
TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ NÚMERO D’EXPEDIENT 
2016/7043 
 

 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 7 
a la 82 comprèn: 
 
ANNEX I : “PLA D’ACCIONS 2017”  
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ANNEX II: “CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL BERGUEDÀ, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA” 
 
ANNEX III: “ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II: CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL BERGUEDÀ, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA  
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 € per a l’any 
2017. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor 
bàsic de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada 
comarca (factor corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de 
Serveis de Turisme (factor de gestió) i d’una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal (projecte singular). Per a l’any 2017 la distribució per factors 
proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 50.000 € per al factor corrector 
municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 250.000 € per a aportacions a projectes 
singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin 
la realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol 
correlacionar la dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor 
bàsic. Es tracta de garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes 
específic que té el turisme per a la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i 
transparent. 
 

Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 75.000 i un mínim de 48.000 € 
 

Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, 

resultant de relacionar la població comarcal i les places d’allotjament 
reglades a la comarca: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i 
habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes 
potencial dels atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en 
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el pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 2016 
(productes tipus estrella, A i B). 
 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació 

proporcional de la recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB 

turístic per comarques. 
 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una 
distribució proporcional de l’import proposat (700.000 € 2017) entre les comarques 
amb les limitacions establertes (vegeu quadre 1).  
 

Factor corrector municipal 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada 
comarca, entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de 
suportar els ens comarcals.  
 
Aplicació 2017: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de 
municipis de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 
sense els municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva) cal incrementar el 
factor bàsic en l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca 
per 163,39 € (50.000 € / 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 
 

 
 
 

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.018,76           42.449,66       50.638,24      76.262,84                   88.807,53       97.453,21                  109.359,16      37.639,43       53.460,18       48.628,36                          48.282,64                  

700.000                                      

REPARTIMENT OFERTA/DEMANDA 50-50

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.019                42.450             50.638           76.263                         88.808             97.453                        109.359            37.639             53.460             48.628                               48.283                        

700.000                                      

127.108                                      36,99% 33,40% 29,61% 100,00% per sota 48.000

% per comarques

Total a repartir 71.882,74           

Màxim 75000

Mínim 48000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      73.609                66.456             50.638           75.000                         75.000             75.000                        75.000              58.925             53.460             48.628                               48.283                        

% per comarques

Total a repartir 50.000,00           

Relació

pes municipis

per comarca Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

4.369                   5.340               4.854              4.854                           5.016               971                              4.854                 1.618               8.091               3.722                                  6.311                           

% per comarques

Total a repartir

TOTAL

FACTOR

GARANTIA FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental SUMA

750.000                                      77.978,00           71.795,83       55.492,61      79.854,37                   80.016,18       75.970,87                  79.854,37 60.543,62 61.550,79 52.350,04                          54.593,32                  750.000,00         

Total 2016 77.172 62.817 60.666 71.997 85.016 80.971 84.854 49.417 65.406 57.066 54.618

Var 17/16 1,0% 14,3% -8,5% 10,9% -5,9% -6,2% -5,9% 22,5% -5,9% -8,3% 0,0%

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 75.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (71,882 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben 
als mínims de 48.000 € en un 
procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i 
desenvolupament de determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència 
de Serveis de Turisme i relacionades principalment en la identificació i la participació 
activa del sector turístic públic i privat de la comarca en les iniciatives de l’ens 
comarcal en benefici d’una gestió transparent i sostenible. Es tracta d’afavorir les 
dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels ajuntaments i dels empresaris, com 
de treballar conjuntament amb les comarques de l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 
A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la reunió 
no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, si no 
informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat de 
municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb una 
cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot donar el cas 
que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o associacions. 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de projectes 
concrets, etc. Aquestes reunions es consideren indispensables pel 
funcionament de l’ens, i contemplades en el règim intern de funcionament de 
l’ens. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 

 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens local i 
el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de projectes 
com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de treball amb grups 
temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de convocatòria oberta (tant de 
temàtica com d’assistents). L’objectiu és establir una fórmula de treball 
regular que permeti incorporar la participació activa del sector privat en els 
diferents projectes del Pla d’Acció des de la fase de disseny a la 
implantació. 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions entre 
tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a l’any seria 
necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 2016 es tindrà 
en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola reunió (al segon 
semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
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No es 
comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per tècnics 
vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes (XPDT, etc.) 

En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 

C) Formacions 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització de formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del projecte 
turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la millora de la 
competitivitat empresarial, la millora del producte, la creació de productes, la 
cohesió empresarial, etc. 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats o 
públics:  tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria Sicted), 
formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i visites de 
benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de dinàmiques de grup, 
visites de familiarització a les empreses o serveis (en aquest cas, han de 
formar part d’un programa específic, calendaritzat i estructurat de contingut). 
També es tindran en compte formacions Sicted, sempre i quan siguin de 
creació pròpia per l’ens local o siguin viatges de familiarització (tant si són 
exclusius pels adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza 
d’una banda el número total de formacions i, de l’altra, el nombre 
d’assistents.  

No es 
comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions Sicted de 
Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o sortides PIT (encara 
que siguin de doble convocatòria amb Sicted o obertes). Tampoc es tindran 
en compte formacions obertes a tots els sectors.  

En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en compte el 
nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  

Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de còmput 
per factor gestió. 

 Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 

Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 

 

Evidències Còpia llistat assistents. 

De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 

 

D) Presentació Pla de Treball 

Objectiu Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així com el 
traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A la presentació 
cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els agents implicats, així com 
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el volum econòmic i de recursos humans que hi ha al darrera. Aquesta 
presentació pot ser una jornada única amb aquest únic tema, o es pot fer 
conjuntament amb alguna altra presentació, lliurament de reconeixements 
d’altres projectes, conferència magistral, etc. El format ha de permetre la 
participació dels assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector públic 
com privat, independentment de que es faci per separat o conjuntament, tot i 
que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi de visualitzar el projecte 
territorial comú.  

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un dia, mig 
dia, un parell d’hores, etc.).  

Evidències Pendent determinar. 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

Objectiu Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i amb 
els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació d’interès per a 
ells. L’objectiu és que tinguin informació puntual de temes formatius, 
informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats del sector, 
seguiment dels projectes principals de la comarca en matèria de turisme, 
informació de les accions de comercialització i promoció que es van duent a 
terme, etc. 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal que tant 
el sector públic com el sector privat estiguin informats i que rebin informació 
d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida als privats és d’igual 
interès que al sector públic, però no tota la informació que s’enviï als públics 
pot ser d’interès pels privats. Es pot optar doncs, per tenir dos butlletins. Es 
considera convenient un mínim de 7/8 butlletins anuals i un màxim de 24.  

No es 
comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 comunicacions 
anuals són necessàries, o l’actualització del mecanisme equivalent (blog, 
web, intranet) de forma setmanal. No es tindran en compte comunicacions 
via correus electrònics, sense format de butlletí, ni tampoc comunicacions a 
subsectors (encara que tinguin format de butlletí), o butlletins d’una sola 
notícia. 

Evidències Còpia butlletins 

 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

Objectiu Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes territorials 
supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i gestió del 
servei i l’empresa turística.  

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els projectes 
SICTED (distingides el 2016), CETS (adherides i en fase d’adhesió el 2017), 
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i PIT (d’acreditació i renovació el 2017) i empreses adherides a la 
sostenibilitat turística (2017). 

No es 
comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

Evidències Pendent determinar. 

 

Per aquest factor de gestió, aplicat a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà es tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2017). La 
distribució econòmica es veu al quadre 2. 

 
a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals. 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat. 
c) Formacions. 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de 

formació anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a 
ajustar els imports d’aquest factor. 

 
Quadre 2. Factor de gestió Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 
 

 
 
 

FACTOR 2017  TOTAL € 
TOTALS CONCEPTES 

FACTORS

VALOR 

UNITARI

F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €     69 289,86 € 2.318,84 € 8

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT 30.000 €     142 211,27 € 5.492,96 € 26

F3 FORMACIONS 25.000 €     125 200,00 € 800,00 € 4

25.000 €     2531 9,88 € 888,98 € 90

Taller turisme 20

Taller turisme 20

Taller turisme 20

APPCC 30

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 € 10 1.050,00 € 1.050,00 € si

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 € 11 954,55 € 954,55 € si

F6 EMPRESES I SERVEIS EN PROJECTES 

TERRITORIALS (PIT, SICTED, CETS)
29.000 €     748 38,77 € 2.326,20 € 60

Total factor de gestió 13.831,52 €

Berguedà

2017
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Resum de compromisos assumits per l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà:  
 

Factor Accions a realitzar 
Reunions amb tècnics 8 
Reunions amb sector privat 26 
Formacions 4 amb un total de 90 alumnes  
Presentació Pla d’accions SI 
Eines comunicació sector SI 
Empreses i serveis en projecte 
territorials (PIT, SICTED, CETS) 

60 

 

PROJECTE SINGULAR 
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha presentat una memòria de 
projecte singular a realitzar durant l’exercici 2017. Aquest projecte serà el que figura, 
veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 
 

 
 
ANNEX III: ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS 
 

 Es recomana que es prioritzin les publicacions d’abast comarcal (fulletó 
comarcal, productes, etc.) i aquelles relacionades amb els principals municipis 
i/o productes de la comarca. 

 

 Les publicacions d’abast comarcal hauran de tenir les següents 
característiques de format: 

o Cada entitat triarà els idiomes de l’opuscle: castellà/anglès i 
català/francès. Poden determinar-se altres idiomes si fos necessari. 

o Format: 17 x 24 cm 
o Incorporarà fotografies i mapa 
o Textos amb cos de lletra preferent: 9 tipus helvètica  

 

 Les publicacions hauran d’incorporar les marques turístiques corresponents al 
seu territori i com a mínim: 

o Catalunya 
o Barcelona és molt més 
o Marca territorial (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona o Pirineus 

de Barcelona) 
o Comarca 

 

 Les accions de promoció liderades per la Gerència de Serveis de Turisme faran 
servir les publicacions que s’ajustin a aquestes característiques. 
 

BREU DESCRIPCIÓ 
Import 

projecte

Import 

sol.licitat
Proposta Import assignat

20.000 € 20.000 €

5.000 €
5.000 €

10.000 €
3. Fidelització de l'empresari i  creació de producte per a famílies en el 

Camí dels Bons Homes 

Berguedà

1. Creació de producte turístic al voltant del vol en parapent

35.000 €

          25.000,00 € 

2. Agenda-calendari per promocionar les campanyes gastronòmiques 

i productes agroalimentaris singualrs 

PROJECTE
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45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 17 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1222/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Maresme, que té 
una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 473/16). 

 
3. En data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 719/16) la Junta de Govern va 

aprovar l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 2017 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos per a 
l’any 2016 i es va acceptar el canvi del projecte singular. 

 
4. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment, prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 3 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia 
garanteix una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb 
indicadors d’oferta i de demanda, i el factor corrector és en funció del nombre 
de municipis de cada comarca.  
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 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència 
de Serveis de Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal. 

 
Per aquest any 2017 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 

 Factor de gestió: 150.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 
5. Vist que el Consorci de Promoció Turística del Maresme ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que la Junta General, en sessió celebrada el dia 29 de 
novembre de 2016, va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2017.  

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, en la quantia cent dinou mil 
cinquanta-dos euros amb un cèntim (119.052,01 €), per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Maresme, de vigència 
fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent dinou mil cinquanta-dos euros amb 
un cèntim (119.052,01 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

392 
 

Tercer.- L’aportació anual global de cent dinou mil cinquanta-dos euros amb un cèntim 
(119.052,01 €) es fixa per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2017 del Consorci de 
Promoció Turística del Maresme (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual, i per aquest any 2017 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
  

Factor de garantia i corrector municipal   79.854,37 € 
Factor de gestió    19.197,64 € 
Projecte singular   20.000,00 € 
Total 119.052,01 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2017 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, per “Guia de Turisme Familiar del Maresme”. 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2016. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2017. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2017.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2017.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2018. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 
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 Memòria final de les activitats realitzades 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats, el Consorci de Promoció Turística 
del Maresme haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, el Consorci de Promoció Turística del 
Maresme haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de despeses, 
aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de 
despeses es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de 
l’aportació total, despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments. També es podran justificar despeses corresponents a 
publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran de 
respectar les especificacions que consten a l’annex III del contracte programa. 
Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017. 

 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística del Maresme 
Barcelona, 26 de maig de 2017” 
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ANNEX AL DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT A 
L’ANY 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME AMB 
L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL MARESME NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/6944 
 

 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 7 
a la 82 comprèn: 
 
ANNEX I : “PLA D’ACCIONS 2017”  
 
ANNEX II: “CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL MARESME, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA”  
 
ANNEX III: “ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II: CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL MARESME, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 € per a l’any 
2017. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor 
bàsic de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada 
comarca (factor corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de 
Serveis de Turisme (factor de gestió) i d’una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal (projecte singular). Per a l’any 2017 la distribució per factors 
proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 50.000 € per al factor corrector 
municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 250.000 € per a aportacions a projectes 
singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin 
la realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol 
correlacionar la dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor 
bàsic. Es tracta de garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes 
específic que té el turisme per a la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i 
transparent. 
 

Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 75.000 i un mínim de 48.000 € 
 

Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, 

resultant de relacionar la població comarcal i les places d’allotjament 
reglades a la comarca: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i 
habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes 
potencial dels atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en 
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el pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 2016 
(productes tipus estrella, A i B). 
 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació 

proporcional de la recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB 

turístic per comarques. 
 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una 
distribució proporcional de l’import proposat (700.000 € 2017) entre les comarques 
amb les limitacions establertes (vegeu quadre 1).  
 

Factor corrector municipal 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada 
comarca, entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de 
suportar els ens comarcals.  
 
Aplicació 2017: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de 
municipis de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 
sense els municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva) cal incrementar el 
factor bàsic en l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca 
per 163,39 € (50.000 € / 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 
 

 
 
 

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.018,76           42.449,66       50.638,24      76.262,84                   88.807,53       97.453,21                  109.359,16      37.639,43       53.460,18       48.628,36                          48.282,64                  

700.000                                      

REPARTIMENT OFERTA/DEMANDA 50-50

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.019                42.450             50.638           76.263                         88.808             97.453                        109.359            37.639             53.460             48.628                               48.283                        

700.000                                      

127.108                                      36,99% 33,40% 29,61% 100,00% per sota 48.000

% per comarques

Total a repartir 71.882,74           

Màxim 75000

Mínim 48000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      73.609                66.456             50.638           75.000                         75.000             75.000                        75.000              58.925             53.460             48.628                               48.283                        

% per comarques

Total a repartir 50.000,00           

Relació

pes municipis

per comarca Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

4.369                   5.340               4.854              4.854                           5.016               971                              4.854                 1.618               8.091               3.722                                  6.311                           

% per comarques

Total a repartir

TOTAL

FACTOR

GARANTIA FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental SUMA

750.000                                      77.978,00           71.795,83       55.492,61      79.854,37                   80.016,18       75.970,87                  79.854,37 60.543,62 61.550,79 52.350,04                          54.593,32                  750.000,00         

Total 2016 77.172 62.817 60.666 71.997 85.016 80.971 84.854 49.417 65.406 57.066 54.618

Var 17/16 1,0% 14,3% -8,5% 10,9% -5,9% -6,2% -5,9% 22,5% -5,9% -8,3% 0,0%

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 75.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (71,882 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben 
als mínims de 48.000 € en un 
procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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FACTOR DE GESTIÓ 
 

Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i 
desenvolupament de determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència 
de Serveis de Turisme i relacionades principalment en la identificació i la participació 
activa del sector turístic públic i privat de la comarca en les iniciatives de l’ens 
comarcal en benefici d’una gestió transparent i sostenible. Es tracta d’afavorir les 
dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels ajuntaments i dels empresaris, com 
de treballar conjuntament amb les comarques de l’entorn.  
 

Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 

A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la reunió 
no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, si no 
informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat de 
municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb una 
cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot donar el cas 
que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o associacions. 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 

No es 
comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de projectes 
concrets, etc. Aquestes reunions es consideren indispensables pel 
funcionament de l’ens, i contemplades en el règim intern de funcionament de 
l’ens. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens local i 
el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de projectes 
com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de treball amb grups 
temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de convocatòria oberta (tant de 
temàtica com d’assistents). L’objectiu és establir una fórmula de treball 
regular que permeti incorporar la participació activa del sector privat en els 
diferents projectes del Pla d’Acció des de la fase de disseny a la 
implantació. 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions entre 
tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a l’any seria 
necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 2016 es tindrà 
en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola reunió (al segon 
semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 

No es 

comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per tècnics 
vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes (XPDT, etc.) 

En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 
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Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 

C) Formacions 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització de formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del projecte 
turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la millora de la 
competitivitat empresarial, la millora del producte, la creació de productes, la 
cohesió empresarial, etc. 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats o 
públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria Sicted), 
formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i visites de 
benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de dinàmiques de grup, 
visites de familiarització a les empreses o serveis (en aquest cas, han de 
formar part d’un programa específic, calendaritzat i estructurat de contingut). 
També es tindran en compte formacions Sicted, sempre i quan siguin de 
creació pròpia per l’ens local o siguin viatges de familiarització (tant si són 
exclusius pels adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza 
d’una banda el número total de formacions i, de l’altra, el nombre 
d’assistents.  

No es 

comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions Sicted de 
Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o sortides PIT (encara 
que siguin de doble convocatòria amb Sicted o obertes). Tampoc es tindran 
en compte formacions obertes a tots els sectors.  

En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en compte el 
nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  

Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de còmput 
per factor gestió. 

Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 

Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 

Evidències Còpia llistat assistents. 

De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 

D) Presentació Pla de Treball 

Objectiu Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així com el 
traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A la presentació 
cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els agents implicats, així com 
el volum econòmic i de recursos humans que hi ha al darrera. Aquesta 
presentació pot ser una jornada única amb aquest únic tema, o es pot fer 
conjuntament amb alguna altra presentació, lliurament de reconeixements 
d’altres projectes, conferència magistral, etc. El format ha de permetre la 
participació dels assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 
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Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector públic 
com privat, independentment de que es faci per separat o conjuntament, tot i 
que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi de visualitzar el projecte 
territorial comú.  

No es 

comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un dia, mig 
dia, un parell d’hores, etc.).  

Evidències Pendent determinar. 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

Objectiu Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i amb 
els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació d’interès per a 
ells. L’objectiu és que tinguin informació puntual de temes formatius, 
informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats del sector, 
seguiment dels projectes principals de la comarca en matèria de turisme, 
informació de les accions de comercialització i promoció que es van duent a 
terme, etc. 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal que tant 
el sector públic com el sector privat estiguin informats i que rebin informació 
d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida als privats és d’igual 
interès que al sector públic, però no tota la informació que s’enviï als públics 
pot ser d’interès pels privats. Es pot optar doncs, per tenir dos butlletins. Es 
considera convenient un mínim de 7/8 butlletins anuals i un màxim de 24.  

No es 

comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 comunicacions 
anuals són necessàries, o l’actualització del mecanisme equivalent (blog, 
web, intranet) de forma setmanal. No es tindran en compte comunicacions 
via correus electrònics, sense format de butlletí, ni tampoc comunicacions a 
subsectors (encara que tinguin format de butlletí), o butlletins d’una sola 
notícia. 

Evidències Còpia butlletins 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

Objectiu Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes territorials 
supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i gestió del 
servei i l’empresa turística.  

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els projectes 
SICTED (distingides el 2016), CETS (adherides i en fase d’adhesió el 2017), 
i PIT (d’acreditació i renovació el 2017) i empreses adherides a la 
sostenibilitat turística (2017). 

No es 
 comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

Evidències Pendent determinar. 
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Per aquest factor de gestió, aplicat al Consorci de Promoció Turística del Maresme es 
tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2017). La distribució 
econòmica es veu al quadre 2. 

 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals. 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat. 
c) Formacions. 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de 

formació anual. 
 

Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a 
ajustar els imports d’aquest factor. 
 

Quadre 2. Factor de gestió Consorci de Promoció Turística del Maresme 
 

2017 

FACTOR 2017  TOTAL €  
TOTALS 

CONCEPTES 
FACTORS 

VALOR 
UNITARI 

Maresme 

F1 REUNIONS AMB TÈCNICS 20.000 €  69 289,86 € 2.318,84 € 8 

F2 REUNIONS AMB SECTOR 
PRIVAT 

30.000 €  142 211,27 € 4.225,35 € 20 

F3 FORMACIONS 25.000 €  125 200,00 € 1.800,00 € 9 

   25.000 €  2531 9,88 € 2.568,15 € 260 

        Taller turisme  20 

        Taller turisme  20 

        Taller turisme  20 

        Workshop  30 

        FT intern  10 

        Informativa HUTs 100 

        APPCC 20 

        Creació producte  20 

        
Revenue 

Management  
20 

            

            

            

            

F4 PRESENTACIÓ PLA 
D'ACCIÓ 

      
10.500 €  

10 1.050,00 € 1.050,00 € si 

F5 EINES COMUNICACIÓ 
SECTOR 

      
10.500 €  

11 954,55 € 954,55 € si 

F6 EMPRESES I SERVEIS EN 
PROJECTES TERRITORIALS 

(PIT, SICTED, CETS) 

      
29.000 €  

748 38,77 € 6.280,75 € 162 

  
Total factor de gestió 

 
19.197,64 € 
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Resum de compromisos assumits pel Consorci de Promoció Turística del Maresme:  
 

Factor Accions a realitzar 
Reunions amb tècnics 8 
Reunions amb sector privat 20 
Formacions 9 amb un total de 

260 alumnes  
Presentació Pla d’accions SI 
Eines comunicació sector SI 
Empreses i serveis en projecte 
territorials (PIT, SICTED, 
CETS) 

162 

 

PROJECTE SINGULAR 
 
El Consorci de Promoció Turística del Maresme ha presentat una memòria de projecte 
singular a realitzar durant l’exercici 2017. Aquest projecte serà el que figura, veure 
quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Consorci de Promoció Turística del Maresme 
 

 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1189/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Garraf, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 474/16). 

 

Maresme Guia de Turisme Familiar del Maresme 
Guia amb 10 itineraris turístics. Disseny, 

il·lustracions i idiomes 
24.805 € 24.805 €

20.000 €           20.000,00 € 
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3. En data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 720/16) la Junta de Govern va 
aprovar l’ampliació del termini màxim d’execució fins el 31 de març de 2017 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2017 de l’assignació de recursos previstos per a 
l’any 2016.  

 
4. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos, i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 3 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia 
garanteix una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb 
indicadors d’oferta i de demanda, i el factor corrector és en funció del nombre 
de municipis de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència 
de Serveis de Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal. 

 
Per aquest any 2017 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 750.000 € 

 Factor de gestió: 150.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 
5. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que en data 6 d’abril de 2017 per decret de la Presidència 
es va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2017.  

Fonaments de dret 

 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, en la quantia de cent set mil 
vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (107.085,61 €), per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin 
acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent set mil vuitanta-cinc euros amb 
seixanta-un cèntims (107.085,61 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- L’aportació anual global de cent set mil vuitanta-cinc euros amb seixanta-un 
cèntims (107.085,61 €) es fixa per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2017 de 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (Annex I) en base a uns criteris 
de distribució objectius que tenen com a base 3 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa, aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i, per aquest any 2017, queden especificats a l’Annex II 
del present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia i corrector municipal   75.970,87 € 
Factor de gestió    11.114,74 € 
Projecte singular   20.000,00 € 
Total 107.085,61 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2017 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, per “El Garraf, com a destinació taronja”.  
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
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es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2016. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2017. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2017.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2017.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2018. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria final de les activitats realitzades. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  

 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques, l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació de 
despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de 
despeses es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de 
l’aportació total, despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, 
neteja, llum, aigua, seguretat i altres similars de funcionament dels 
equipaments. També es podran justificar despeses corresponents a 
publicacions i material promocional, però per a ser admeses hauran de 
respectar les especificacions que consten a l’annex III del contracte programa. 
Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2017. 
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 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ CORRESPONENT A 
L’ANY 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 
AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE RELACIONS RECÍPROQUES PER 
DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DEL GARRAF NÚMERO D’EXPEDIENT 2016/7282 
 

 
 
Diligència per fer constar que la documentació que segueix, numerada de la pàgina 7 
a la 45 comprèn: 
 
ANNEX I : “PLA D’ACCIONS 2017”  
 
ANNEX II: “CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL GARRAF, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA”  
 
ANNEX III: “ESPECIFICACIONS SOBRE LES PUBLICACIONS” 
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ANNEX II: CRITERIS QUE DETERMINEN LES APORTACIONS ECONÒMIQUES 
DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
COMARCA DEL GARRAF, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE 
RELACIONS RECÍPROQUES PER DESENVOLUPAR ELS INSTRUMENTS DE 
GESTIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA. 
 
Es disposa anualment d’uns recursos econòmics per a la dotació econòmica dels 
Contractes Programa. Partim de la base d’una dotació inicial d’1.150.000 € per a l’any 
2017. 
 
Aquesta dotació es distribuirà entre els ens comarcals que signin el Contracte 
Programa (totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). 
 
La distribució del finançament es realitzarà a partir de garantir una aportació bàsica 
proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors d’oferta i de demanda (factor 
bàsic de garantia), un factor corrector en funció del nombre de municipis de cada 
comarca (factor corrector municipal), d’una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de 
Serveis de Turisme (factor de gestió) i d’una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal (projecte singular). Per a l’any 2017 la distribució per factors 
proposada és de 700.000 € per al factor de garantia, 50.000 € per al factor corrector 
municipal, 150.000 € per al factor de gestió i 250.000 € per a aportacions a projectes 
singulars, respectivament. 
 
Es detalla tot seguit la fórmula de càlcul que es farà servir per a les aportacions als ens 
comarcals amb Contracte Programa:  
 
FACTOR DE GARANTIA I FACTOR CORRECTOR MUNICIPAL  
 
Factor de garantia  
 
Aportació mínima garantida per ens, segons unes variables objectives, que identifiquin 
la realitat de l’activitat turística de la comarca. Amb aquesta valoració es vol 
correlacionar la dimensió del turisme a la comarca amb la dimensió d’aquest factor 
bàsic. Es tracta de garantir que l’aportació bàsica sigui proporcional amb el pes 
específic que té el turisme per a la destinació comarcal concreta, de manera objectiva i 
transparent. 
 

Aquesta aportació s’estableix en un màxim de 75.000 i un mínim de 48.000 € 
 

Variables: 
 

 Variables d’oferta: 
o Taxa de funció turística: índex que avalua el nivell d’especialització, 

resultant de relacionar la població comarcal i les places d’allotjament 
reglades a la comarca: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i 
habitatges d’ús turístic (HUT). 

o Valor dels atractius turístics comarcals: índex resultant d’aplicar el pes 
potencial dels atractius i productes turístics identificats i jerarquitzats en 
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el pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona 2016 
(productes tipus estrella, A i B). 
 

 Variables de demanda 
o Impost sobre estades turístiques: índex resultant de l’aplicació 

proporcional de la recaptació de l’impost distribuïda comarcalment. 
o PIB Turístic: índex resultant de l’aplicació proporcional del % del PIB 

turístic per comarques. 
 
Amb l’aplicació proporcional d’aquest índex (25% per a cadascun) s’obté una 
distribució proporcional de l’import proposat (700.000 € 2017) entre les comarques 
amb les limitacions establertes (vegeu quadre 1).  
 

Factor corrector municipal 
S’estableix una aportació correctora pel nombre de municipis que formen cada 
comarca, entenent que aquest fet condiciona en part el volum de gestió que han de 
suportar els ens comarcals.  
 
Aplicació 2017: S’estableix en 50.000 €. L’aportació és proporcional al nombre de 
municipis de cada comarca. D’aquesta manera, sobre un total de 305 municipis (311 
sense els municipis del Barcelonès i Fogars de la Selva (La Selva) cal incrementar el 
factor bàsic en l’import resultant de multiplicar el número de municipis de la comarca 
per 163,39 € (50.000 € / 305).  
 
Quadre 1. Factor de garantia i corrector municipal 

 
 
 
 

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.018,76           42.449,66       50.638,24      76.262,84                   88.807,53       97.453,21                  109.359,16      37.639,43       53.460,18       48.628,36                          48.282,64                  

700.000                                      

REPARTIMENT OFERTA/DEMANDA 50-50

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

TFT 0,053 0,045 0,055 0,066 1,000 0,570 0,489 0,219 0,154 0,026 0,064

VA 0,893 0,693 0,880 1,000 0,960 0,947 0,853 0,413 0,933 0,693 0,787

TAXA TURÍSTICA 0,011 0,011 0,054 0,555 0,034 0,329 1,000 0,004 0,038 0,245 0,137

PIB 0,415 0,490 0,490 0,605 0,599 1,000 0,850 0,463 0,435 0,456 0,422

TOTAL 1,373 1,239 1,478 2,227 2,593 2,845 3,193 1,099 1,561 1,420 1,410

SUMA TOTALS 20,437 --> 100

Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

FACTOR DE GARANTÍA 47.019                42.450             50.638           76.263                         88.808             97.453                        109.359            37.639             53.460             48.628                               48.283                        

700.000                                      

127.108                                      36,99% 33,40% 29,61% 100,00% per sota 48.000

% per comarques

Total a repartir 71.882,74           

Màxim 75000

Mínim 48000

FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

700.000                                      73.609                66.456             50.638           75.000                         75.000             75.000                        75.000              58.925             53.460             48.628                               48.283                        

% per comarques

Total a repartir 50.000,00           

Relació

pes municipis

per comarca Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental

4.369                   5.340               4.854              4.854                           5.016               971                              4.854                 1.618               8.091               3.722                                  6.311                           

% per comarques

Total a repartir

TOTAL

FACTOR

GARANTIA FACTOR DE GARANTÍA Alt Penedès Anoia Bages Baix Llobregat Berguedà Garraf Maresme Moianès Osona Vallès Occidental Vallès Oriental SUMA

750.000                                      77.978,00           71.795,83       55.492,61      79.854,37                   80.016,18       75.970,87                  79.854,37 60.543,62 61.550,79 52.350,04                          54.593,32                  750.000,00         

Total 2016 77.172 62.817 60.666 71.997 85.016 80.971 84.854 49.417 65.406 57.066 54.618

Var 17/16 1,0% 14,3% -8,5% 10,9% -5,9% -6,2% -5,9% 22,5% -5,9% -8,3% 0,0%

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Proposta: 

Limitació màxima a 75.000 €
Hi ha tres comarques que 
superen aquest màxim (en 
vermell) degut al seu nivell 
d'especialització turística.

L'excedent (71,882 €) es 
reparteix entre aquelles 
comarques que no arriben 
als mínims de 48.000 € en un 
procés de reequilibri 
territorial.

Aquest segon repartiment es 
fa considerant el pes turístic 
de cadascuna d'elles . 
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FACTOR DE GESTIÓ 
 
Quantitat variable per a cada ens comarcal, en funció de la realització i 
desenvolupament de determinades activitats considerades prioritàries per la Gerència 
de Serveis de Turisme  i relacionades principalment en la identificació i la participació 
activa del sector turístic públic i privat de la comarca en les iniciatives de l’ens 
comarcal en benefici d’una gestió transparent i sostenible. Es tracta d’afavorir les 
dinàmiques d’implicació en el projecte turístic dels ajuntaments i dels empresaris, com 
de treballar conjuntament amb les comarques de l’entorn.  
 
Els criteris generals d’aquest factor són els següents:  
 
A) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics ens locals 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens 
comarcal i els ens locals i entre els mateixos ens locals, per tractar 
informació relatives a projectes de turisme. La informació a tractar a la reunió 
no només ha de ser vinculada al Pla d’Acció de l’ens comarcal, si no 
informar dels projectes a nivell municipal, d’un nombre determinat de 
municipis, etc. Es considera convenient realitzar les reunions amb una 
cadència màxima trimestral i mínima semestral. També es pot donar el cas 
que en aquestes reunions hi assisteixin gremis o associacions. 

Comptabilitzarà El nombre de reunions anuals 

No es 

comptabilitzarà 

Reunions bilaterals amb els municipis, reunions amb càrrecs electes, 
reunions dels ens de govern, reunions amb polítics o tècnics de projectes 
concrets, etc. Aquestes reunions es consideren indispensables pel 
funcionament de l’ens, i contemplades en el règim intern de funcionament de 
l’ens. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc. 

B) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat 

Objectiu Fomentar i establir reunions de comunicació i treball tècnic entre l’ens local i 
el sector privat. Depenent del projecte comarcal tant a nivell de projectes 
com d’organització, pot ser que hi hagi un enfocament de treball amb grups 
temàtics o sectorial, o fins i tot, reunions de convocatòria oberta (tant de 
temàtica com d’assistents). L’objectiu és establir una fórmula de treball 
regular que permeti incorporar la participació activa del sector privat en els 
diferents projectes del Pla d’Acció des de la fase de disseny a la 
implantació. 

Comptabilitzarà El nombre de grups de treball existents i el nombre total de reunions entre 
tots els grups. Es considera que un mínim de dos reunions a l’any seria 
necessari per considerar-se un grup de treball, tot i que pel 2016 es tindrà 
en compte també els casos on s’hagi realitzat 1 sola reunió (al segon 
semestre), si es tracta d’un grup de nova creació. 
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No es 

comptabilitzarà 

Trobades o grups de treball organitzats per tercers. Assistències per tècnics 
vinculats a l’ens local, però que treballen per altres projectes (XPDT, etc.) 

En comptabilitzarà un màxim de 5 reunions per grup de treball. 

Evidències Còpia de l’acta, o còpia del full d’assistents, o certificat del secretari-
interventor de l’ens local conforme les reunions han tingut lloc 

C) Formacions 

Objectiu Incentivar i donar suport a la realització de formacions de tot tipus i en tots 
els formats, entenent que poden ser molt diverses en funció del projecte 
turístic del territori, sempre i quan estiguin encaminades a la millora de la 
competitivitat empresarial, la millora del producte, la creació de productes, la 
cohesió empresarial, etc. 

Comptabilitzarà Formacions dirigides exclusivament al sector turístic, bé sigui a privats o 
públics: tallers de turisme (encara que siguin de doble convocatòria Sicted), 
formacions pròpies de l’ens local, workshops interns, viatges i visites de 
benchmarking dins i fora de la comarca, sessions de dinàmiques de grup, 
visites de familiarització a les empreses o serveis (en aquest cas, han de 
formar part d’un programa específic, calendaritzat i estructurat de contingut). 
També es tindran en compte formacions Sicted, sempre i quan siguin de 
creació pròpia per l’ens local o siguin viatges de familiarització (tant si són 
exclusius pels adherits Sicted o en convocatòria oberta). Es comptabilitza 
d’una banda el número total de formacions i, de l’altra, el nombre 
d’assistents.  

No es 

comptabilitzarà 

Formacions finançades total o parcialment per XPDT, formacions Sicted de 
Cicle 1 i Cicle 2, formacions CETS o formacions PIT, o sortides PIT (encara 
que siguin de doble convocatòria amb Sicted o obertes). Tampoc es tindran 
en compte formacions obertes a tots els sectors.  

En el cas de les jornades de portes obertes o trobades sectorials, es 
comptabilitzarà un màxim de 7 jornades, però sí que es tindrà en compte el 
nombre total d’assistents en totes les jornades realitzades.  

Els tècnics de l’ens no comptabilitzen com assistents a efectes de còmput 
per factor gestió. 

Es comptabilitzarà fins un màxim de 50 assistents per acció formativa. 

Les jornades o actes que incloguin diverses dinàmiques només seran 
comptabilitzades una sola vegada. 

Evidències Còpia llistat assistents. 

De les formacions Tallers de Turisme, no caldrà enviar el llistat. 

D) Presentació Pla de Treball 

Objectiu Visualitzar i escenificar la cohesió i treball en xarxa del territori, així com el 
traspàs i presentació de tot el projecte comarcal de turisme. A la presentació 
cal entrar en detall dels projectes duts a terme, els agents implicats, així com 
el volum econòmic i de recursos humans que hi ha al darrera. Aquesta 
presentació pot ser una jornada única amb aquest únic tema, o es pot fer 
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conjuntament amb alguna altra presentació, lliurament de reconeixements 
d’altres projectes, conferència magistral, etc. El format ha de permetre la 
participació dels assistents, formulant comentaris, preguntes, etc. 

Comptabilitzarà La realització d’un acte o jornada en que es presenti el projecte turístic 
comarcal. Es valora el fet que es presenti el projecte tant al sector públic 
com privat, independentment de que es faci per separat o conjuntament, tot i 
que es considera la millor opció un acte conjunt, a fi de visualitzar el projecte 
territorial comú.  

No es 
comptabilitzarà 

No es tindrà en compte la durada de l’acte o el format (jornada d’un dia, mig 
dia, un parell d’hores, etc.).  

Evidències Pendent determinar. 

E) Mecanisme de comunicació amb el sector turístic 

Objectiu Establir un mecanisme periòdic de comunicació amb els empresaris i amb 
els tècnics locals, a través del qual es faci arribar informació d’interès per a 
ells. L’objectiu és que tinguin informació puntual de temes formatius, 
informació de recursos, informes i dades tècniques, novetats del sector, 
seguiment dels projectes principals de la comarca en matèria de turisme, 
informació de les accions de comercialització i promoció que es van duent a 
terme, etc. 

Comptabilitzarà Existència d’un butlletí o mecanisme de comunicació equivalent. Cal que tant 
el sector públic com el sector privat estiguin informats i que rebin informació 
d’interès per a ells. S’entén que la informació dirigida als privats és d’igual 
interès que al sector públic, però no tota la informació que s’enviï als públics 
pot ser d’interès pels privats. Es pot optar doncs, per tenir dos butlletins. Es 
considera convenient un mínim de 7/8 butlletins anuals i un màxim de 24.  

No es 

 comptabilitzarà 

El nombre de butlletins, tot i que es considera que unes 8 comunicacions 
anuals són necessàries, o l’actualització del mecanisme equivalent (blog, 
web, intranet) de forma setmanal. No es tindran en compte comunicacions 
via correus electrònics, sense format de butlletí, ni tampoc comunicacions a 
subsectors (encara que tinguin format de butlletí), o butlletins d’una sola 
notícia. 

Evidències Còpia butlletins 

F) Nombre d’empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o 
compromisos de formació anuals 

Objectiu Incentivar als territoris i les empreses a participar en projectes territorials 
supracomarcals, encaminats a la millora de la competitivitat i gestió del 
servei i l’empresa turística.  

Comptabilitzarà El nombre total d’empreses (encara que estiguin duplicades) en els projectes 
SICTED (distingides el 2016), CETS (adherides i en fase d’adhesió el 2017), 
i PIT (d’acreditació i renovació el 2017) i empreses adherides a la 
sostenibilitat turística (2017). 

No es 

comptabilitzarà 

Altres projectes que no siguin SICTED, CETS o PIT. 

Evidències Pendent determinar. 
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Per aquest factor de gestió, aplicat a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf es tindran en compte els següents criteris (dades previstes per a 2017). La 
distribució econòmica es veu al quadre 2. 

a) Reunions de seguiment tècnic i intercanvi amb i entre tècnics d’ens locals. 
b) Reunions d’intercanvi i de treball amb el sector privat. 
c) Formacions. 
d) Presentació pública del Pla d’accions anual i avaluació del mateix. 
e) Mecanismes de comunicació periòdics amb el sector turístic. 
f) Empreses i serveis turístics en projectes amb acreditació o compromisos de 

formació anual. 
 
Per a cada criteri s’hauran de fer constar les evidències de la seva realització en les 
justificacions de l’aportació anual, la qual podrà disminuir proporcionalment si no 
s’assoleixen. Es tindran en compte mecanismes correctors a final d’any de cara a 
ajustar els imports d’aquest factor. 

 

Quadre 2. Factor de gestió Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
 

FACTOR 2017  TOTAL €  
TOTALS 

CONCEPTES 
FACTORS 

VALOR 
UNITARI 

Garraf 

            

F1 REUNIONS AMB TÈCNICS       20.000 €  69 289,86 € 3.188,41 € 11 

F2 REUNIONS AMB SECTOR PRIVAT       30.000 €  142 211,27 € 2.746,48 € 13 

F3 FORMACIONS       25.000 €  125 200,00 € 1.000,00 € 5 

        25.000 €  2531 9,88 € 740,81 € 75 

        Taller turisme  15 

        Taller turisme  15 

        Taller turisme  15 

        Infografies 15 

        Pròpia  15 

            

            

            

            

            

            

            

            

F4 PRESENTACIÓ PLA D'ACCIÓ       10.500 €  10 1.050,00 € 1.050,00 € si 

F5 EINES COMUNICACIÓ SECTOR       10.500 €  11 954,55 € 954,55 € si 

F6 EMPRESES I SERVEIS EN 
PROJECTES TERRITORIALS (PIT, 

SICTED, CETS) 
      29.000 €  748 38,77 € 1.434,49 € 37 

  
Total factor de 

gestió  
11.114,74 € 

 
 

Resum de compromisos assumits per l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf:  

Factor Accions a realitzar 
Reunions amb tècnics 11 
Reunions amb sector privat 13 
Formacions 5 amb un total de 75 alumnes  
Presentació Pla d’accions SI 
Eines comunicació sector SI 
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Empreses i serveis en projecte 
territorials (PIT, SICTED, CETS) 

37 

 

PROJECTE SINGULAR 
 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat una memòria de 
projecte singular a realitzar durant l’exercici 2017. Aquest projecte serà el que figura, 
veure quadre 3. 
 
Quadre 3. Projecte singular Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf 
 

 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci 
Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, “Destinació Barcelona”, per a 
l’anualitat 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets  
 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 

articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les 
competències locals. 

 
2. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 

objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de les comarques de 
Barcelona i està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta 
col·laboració amb Barcelona ciutat. 

 
3. Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme 

urbà, cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de 
diferents tipus de productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència 
turística als seus visitants. 
 

4. L’entorn de Barcelona aporta una diversitat de productes, que amplien les 
possibilitats turístiques de la ciutat, generant noves expectatives per als seus 
visitants, així com, oferint un ventall ampli i divers d’experiències turístiques més 
orientat a les necessitats de la demanda turística, avui molt segmentada. 
 

5. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de 

Garraf

Mosaic artístic, museístic, cultural, tradicional i  

festiu. 

Prospecció recursos,  creació segell, 

presentacions premsa, tríptic, benchmarking, 

redacció pla director

20.000 € 20.000 €

20.000 €           20.000,00 € 

El Garraf, com a destinació taronja
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Barcelona des de l’any 2008, ha facilitat una evolució progressiva i satisfactòria a 
diferents nivells, que ha permès avançar cap a la configuració estratègica de la 
Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la ciutat de Barcelona com a 
columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un excel·lent complement amb el 
seu entorn. 
 

6. La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les 
parts el 20 d’abril de 2015 (número de referència aprovació AJG-24/15 i conveni 
número de referència 62/15), és una concreció molt important per a la promoció de 
la Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser 
renovada durant l’any 2016 per conveni formalitzat en data 12 de setembre de 2016 
fins el 31 de desembre de 2016. Atès que la vigència del conveni abans esmentat 
preveu una durada màxima de tres anys, s’acorda amb el Consorci Turisme de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, per a l’any 2017, formalitzar una addenda al 
conveni, que inclogui la relació d’accions i els imports del seu suport, així com la 
seva justificació. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000€. 
 

2. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50,1 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient.  

 
3. Atès que d’acord amb l’article 52 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques en quant a la convalidació dels 
actes administratius. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Convalidar l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració signat el 12 
de setembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Turisme, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
“Destinació Barcelona”, per a l’anualitat 2017, mitjançant l’aprovació de l’addenda, 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, A TRAVÉS DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, EL CONSORCI 
DE TURISME DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, “DESTINACIÓ 
BARCELONA” ANY 2017.  
 
REUNITS 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident 
segon i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc Castells 
i Berzosa, facultat d’acord amb la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada 
en el BOP de 22 d’abril de 2016 i assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs 
Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de 
data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data 3 d’agost de 2016. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per .. 
 
I de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan Gaspart 
i Solves President del Comitè Executiu del Consorci, càrrec que manifesta vigent i suficient 
a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme urbà, 
cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de diferents tipus de 
productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència turística als seus visitants. 
 
II.- L’entorn de Barcelona aporta una diversitat de productes, que amplien les possibilitats 
turístiques de la ciutat, generant noves expectatives per als seus visitants, així com, oferint 
un ventall ampli i divers d’experiències turístiques, més orientat a les necessitats de la 
demanda turística, avui molt segmentada. 
 
III.- El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre les parts 
signants del present acord des del 2008, ha facilitat una evolució progressiva i satisfactòria a 
diferents nivells, que ha permès avançar cap a la configuració estratègica de la Destinació 
Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral 
amb el turisme urbà i que troba un excel·lent complement amb el seu entorn. 
 
IV.- S’ha desplegat un procés de confluència a diferents nivells: la construcció col·legiada 
d’estadístiques i estudis sobre l’oferta i la demanda turística; l’atenció i la informació 
turística; les accions de promoció conjuntes i complementàries als diferents mercats 
emissors i la comercialització dels productes. La ciutat i el seu entorn territorial conformen 
un tot, una destinació, que es presenta completa als seus visitants, amb l’afany d’oferir-los 
una experiència turística ajustada a les seves expectatives i de qualitat. 
 
V.- La Destinació Barcelona és avui una garantia per a la qualitat de vida dels residents a la 
ciutat en la mesura que aquesta té l’oportunitat d’ampliar i desconcentrar la seva oferta 
turística i l’impacte que el turisme genera sobre determinades localitzacions del teixit urbà. 
Al mateix temps, també per als seus visitants (turistes i excursionistes), que poden gaudir de 
nous productes turístics a la DESTINACIÓ, generant-se una millor qualitat de l’experiència. 
La ciutat, amb els seus atributs socials, econòmics i culturals, gràcies al seu posicionament, 
potencia els productes turístics de les comarques barcelonines. 
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VI.- La Destinació Barcelona ofereix l’oportunitat per repensar la direcció i governança d’una 
destinació que és molt complexa per la seva extensió i diversitat d’agents públics i privats, al 
mateix temps, que necessària per garantir la millora del turisme com a motor de progrés, de 
generació de riquesa i de creació de llocs de treball. Una oportunitat per consolidar-se com 
una gran destinació de Turisme Responsable i Sostenible. 
 
VII.- La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les parts 
en data 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la 
Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser renovada 
durant l’any 2016 per conveni formalitzat en data 12 de setembre de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. Atès que la vigència del conveni abans esmentat preveu una durada 
màxima de tres anys, s’acorda amb el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, per a l’any 2017, formalitzar una addenda al conveni, que inclogui la relació 
d’accions i els imports del seu suport, així com la seva justificació. 
 
VIII.- Que la minuta de l’addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 
 
En virtut de les consideracions anteriors, les parts acorden subscriure els següents 
 

PACTES 
 
Primer: Objecte de l’addenda al conveni. 
 
L’objecte de la present addenda al conveni signat en data 12 de setembre de 2016 és donar 
continuïtat i per tant aprovar la pròrroga per a l’anualitat 2017, per tal d’avançar en el 
coneixement, vertebració, planificació i millora de la gestió de l’activitat turística a la 
Destinació Barcelona, així com integrar les estratègies de promoció i comercialització de la 
Destinació Barcelona als diferents mercats emissors, inclòs el català, i garantir la millor 
atenció als visitants en origen i a la destinació.  
 
Segon. Condicions econòmiques.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a transferir, per a l’any 2017, la quantitat màxima 
de tres-cents vint mil euros (320.000 €) al Consorci de Turisme de Barcelona per a finançar 
part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en l’annex de la present 
addenda, que es distribuiran de la manera següent: 
 

 La quantitat de dos-cents setanta mil euros (270.000,00 €) anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2017 de 
l’Oficina de Promoció Turística, en concepte d’Accions de Promoció i Comunicació i 
Barcelona Convention Bureau. 

 

 La quantitat de cinquanta mil euros (50.000,00 €) anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Oficina 
Tècnica de Turisme, en concepte d’Oficines Informació Turística i productes. 

 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Barcelona la 
quantitat màxima de setanta-tres mil euros (73.000 €) com a col·laboració en concepte 
d’estudis i estadístiques, d’acord amb l’annex 1 de la present addenda. Aquest import anirà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46200 del pressupost de l’exercici 
2017 de l’Oficina Tècnica de Turisme. 
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Les quantitats previstes es faran efectives, una vegada signada l’addenda, en funció de les 
justificacions que es vagin presentant, en funció dels conceptes i fins a esgotar les 
quantitats màximes previstes en l’addenda al conveni. Aquesta documentació es presentarà 
al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona, mitjançant la presentació d’un 
certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de Barcelona, o en 
el seu cas de l’Ajuntament de Barcelona, fent constar el següent:  
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions 
objecte de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF 
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

 Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2017. El termini 
màxim per a presentar les justificacions serà el 31 de març de 2018. 
 
Tercer.- Vigència dels compromisos de l’addenda 
 
Aquesta addenda tindrà una vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre 
de 2017. 
 
Quart.- La present Addenda es regeix per la resta de les clàusules establertes en 
l’esmentat conveni de col·laboració vigent. 
 

ANNEX: Aportacions econòmiques anualitat 2017 de la Diputació de Barcelona 

Descripció Import Institució a la qual es transferiran 

Accions de Promoció i 
comunicació i Barcelona 
Convention Bureau 

  270.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

Oficines Informació Turística i 
productes 

  50.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

Estudis i Estadístiques   73.000€ Ajuntament de Barcelona 

TOTAL 393.000€  

 

Segon.- AUTORITZAR la despesa global de tres-cents noranta-tres mil euros 
(393.000 €) per fer front a les obligacions de l’addenda al conveni. La quantitat de dos-
cents setanta mil seran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700 de 
l’Oficina de Promoció Turística de l’any 2017, la quantitat de cinquanta mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme de l’any 2017, i la quantitat de setanta-tres mil euros amb càrrec a l’econòmic 
G/30201/43201/46200 de l’Oficina de Tècnica de Turisme l’any 2017.  
 
Tercer.- DISPOSAR la despesa de global de tres-cents noranta-tres mil euros 
(393.000 €), que es distribuiran de la manera següent:  
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1. Una despesa màxima global de tres-cents vint mil euros (320.000,00€) que es 
transferiran al Consorci de Turisme de Barcelona d’acord amb el següent detall:  
 

 La quantitat de dos-cents setanta mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 de l’any 2017 de l’Oficina de Promoció 
Turística.  

 

 La quantitat de cinquanta mil euros, (50.000,00- €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’any 2017 de 
l’Oficina Tècnica de Turisme  

 
2. Una despesa de setanta-tres mil euros (73.000,00€) que es transferiran a 

l’Ajuntament de Barcelona, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46200 del pressupost de l’any 2017 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme. 

 
Quart.- NOTIFICAR els present acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci de 
Turisme de Barcelona.”  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, 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, 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 següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 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 l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es vol fomentar la realització de 
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals 
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públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’influència dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres-
cents setanta mil euros (370.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació 
G/40103/33410/46202 del pressupost de l’exercici 2017, dels quals 263.000.- EUR 
estan condicionats a l’aprovació definitiva de les corresponents modificacions de 
crèdit. Tot i depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les 
aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47900 i 
G/40103/33410/48901. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
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 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 

Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 

Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 9243/17, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector 
cultural que tenen el seu àmbit d’influència dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2017,  el text íntegre de la qual és el següent: 
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“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR FIRES, 
MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA ORGANITZATS PER 
ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL QUE 
TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2017. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:201720175120009243 
 
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 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
I. 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 de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, 
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats 
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i 
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza exclusivament a la ciutat de 
Barcelona) durant l’any 2017. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt 
de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt 
especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica 
dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió, 
literatura o cultura popular.  
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 

 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 

 
2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits: 

 
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital 

de comarca. 
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de 

tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
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c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o 
siguin organitzats per consorcis dels quals la Diputació de Barcelona en formi part. 

 
3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica. 
 
4. Queden exclosos de suport: 
 

a) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província 
de Barcelona, i els que tenen lloc exclusivament a la ciutat de Barcelona. 

 

b) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions o ajuts directes 
o indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona. 

 

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

 

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans 
amb la programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i 
realitzant una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, 
el cinema i/o les arts visuals. 

 Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de 
les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans. 

 

3. Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 

 

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

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals i les persones 
jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que 
acompleixen els criteris especificats en el punt 2, 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: 
 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona. 

 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o 
més municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 

2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
5. Documentació a aportar 

 
1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de l’ens sol·licitant. Els 

models es podran descarregar al web i hauran d’incorporar la següent informació: 
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a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades aportant: 
 

 Escriptura  i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal de les entitats privades, 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) Domicili del beneficiari, a efectes de notificació. 
 

d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 

e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 

f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 

2. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 1 de la sol·licitud) i que haurà 
d’incorporar la següent informació: descripció del festival, direcció artística, programa 
del festival amb especificació dels projectes de producció pròpia si n’hi ha, descripció 
de les activitats educatives, dinamització comunitària i foment de públics, descripció de 
les estratègies de comunicació i públic destinatari. 

 
3. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la 

subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 2 de la sol·licitud). 
 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

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

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

 
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

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

 
7. 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 
el model normalitzat (Annex 4 de la sol·licitud). 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració de 

la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració 
en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5 de la sol·licitud). 
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9. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens (Annex 6 de la 
sol·licitud). 

 
10. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s a on es celebra el festival a on s’expliqui 

quina és la seva col·laboració (Annex 7 de la sol·licitud). 
 

11. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris 
específics d’atorgament de les subvencions: 
 

 Programes de mà o cartell de l’esdeveniment de l’any 2017, si ja se’n disposa, o de 
l’any anterior. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa. 

 Altres. 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB, els 
models normalitzats de les sol·licituds i els seus annexos, així com el de tots els documents 
exigits a la base 5 podran trobar-se a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona: c/ Comte 
d'Urgell, 187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14:30 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14:30 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant LPACAP). 
 
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.  

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

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

 

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

 
9. Criteris de valoració 
 

L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb 
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació: 
 
1. Fires, mostres i mercats de referència: 

 

a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins 
a 25 punts) es valorarà: 
 

 Inferiors a 40 propostes: 0 punts 

 Entre 40 i 60 propostes: 10 punts 

 Entre 61 i 100 propostes: 20 punts 

 Més de 100 propostes: 25 punts 
 

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts) 
es valorarà el número d’assistents de l’edició de l’any 2017, i si no es disposen a 
l’hora de presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior: 
 

 Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts 

 Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts 

 Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts 

 Més de 35.000 assistents: 25 punts 
 

c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) es valorarà el 
número d’edicions de l’esdeveniment: 
 

 Entre 15 i 20 edicions: 5 punts 

 Més de 20 edicions: 10 punts 
 

S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 25 punts. 
 

2. Festivals de referència: 
 

a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts) es 
valorarà: 

 

 Inferiors a 5 propostes: 0 punts 

 Entre 5 i 15 propostes: 5 punts 

 Entre 16 i 30 propostes: 10 punts 
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 Entre 31 i 50 propostes: 15 punts 

 Entre 51 i 100 propostes: 20 punts 

 Més de 100 propostes: 25 punts 
 

b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) es valorarà el 
número d’assistents de l’edició de l’any 2017, i si no es disposen a l’hora de 
presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior: 
 

 Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts 

 Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts 

 Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts 

 Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts 

 Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts 

 Més de 35.000 assistents: 25 punts 
 

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts) es valorarà el número 
d’edicions de l’esdeveniment: 

 

 Entre 1 i 5 edicions: 2 punts 

 Entre 6 i 10 edicions: 4 punts 

 Entre 11 i 15 edicions: 6 punts 

 Entre 16 i 20 edicions: 8 punts 

 Més de 20 edicions: 10 punts 
 
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 12 punts. 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim la puntuació 
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 
 

b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades 
sol·licituds desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a la 
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 
 

c) Sol·licituds desestimades per existir la sol·licitud d’un altre esdeveniment amb la 
mateixa temàtica i més puntuació. 
 

d) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb 
les condicions administratives i tècniques establertes.  

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

 
El pressupost previst que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de tres-cents setanta mil euros 
(370.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i 
que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48901 del 
pressupost de l’any 2017, dels quals 263.000€ estan condicionats a l’aprovació definitiva de 
les corresponents modificacions de crèdit. 
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11. Import individualitzat de les subvencions 
 

1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de 
la següent manera: 

 
a) S’atorgarà una subvenció de 25.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin: 

 

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 1.000.000 €. 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 500.000 € 
 

b) S’atorgarà una subvenció de 30.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin: 
 

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost superior a 1.000.000 €. 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €. 
 

2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació 
als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 

 

a) S’atorgarà una subvenció de 8.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 12 i 15 punts i amb un pressupost fins a 95.000 €. 

- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost fins a 50.000 € 

- entre 26 i 60 punts i amb un pressupost fins a 35.000 € 
 

b) S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 12 i 15 punts i amb un pressupost superior a 95.000 €. 

- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 € 

- entre 26 i 60 punts i amb un pressupost entre 35.001 i 50.000 € 
 

c) S’atorgarà una subvenció de 12.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 € 
 

d) S’atorgarà una subvenció de 15.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 16 i 25 punts i amb un pressupost superior a 80.000 €. 

- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 80.001 i 500.000 € 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 170.000 € 
 

e) S’atorgarà una subvenció de 20.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 26 i 49 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €. 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 170.001 i 1.000.000 € 
 

f) S’atorgarà una subvenció de 25.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 1.000.001 € i 2.000.000 € 
 

g) S’atorgarà una subvenció de 50.000 € als festivals de referència que tinguin: 
 

- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 2.000.000 € 
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L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol 
cas, del 50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat. 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència dels 
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 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de 
l’Òrgan responsable, o persona en qui delegui. 

 Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Un membre de l’Àrea de Presidència. 

 Un Tècnic Assessor de la Presidència. 

 La Gerent de Serveis de Cultura. 

 Un representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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14. Acceptació de la subvenció 
 

L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
la notificació de l’acord de concessió el beneficiari no manifesta expressament les seves 
objeccions. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 

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

 

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 

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

 

6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

 

7) Els/les beneficiaris/àries hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i 
qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 

8) 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. 

 

9) 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). 

 

16. Despeses subvencionables 
 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

a) Despeses directament vinculades amb el projecte presentat: caixets dels serveis 
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material 
escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa


 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

525 
 

d’instruments; contractació de personal extern de suport al festival (control d’accés, 
taquilla, seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de 
drets de propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de 
premis i guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del projecte objecte de la sol·licitud: es computaran les despeses 
de cartelleria, publicitat i promoció del festival (programes, tríptics i similars, anuncis i 
publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies. 

 
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques sempre que no superi el 10% del pressupost total del festival. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el projecte objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat: l’equip directiu, de gestió, 

administratiu o comercial imputable al projecte objecte de la sol·licitud. Es computaran 
les retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de 
Seguretat Social, sempre que no superi el 20% del pressupost total del projecte. 

 
f) Despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides pel projecte 

subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; lloguers 
local social; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de neteja i 
seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; adquisició de material no inventariable o 
reparació de maquinària, ...) sempre que no superin el 5% del pressupost total del 
projecte. 
 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
17. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes 

convidats o comissions artístiques. 
 
b) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques sempre que superin el 10% del pressupost total del festival.   
 
c) Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat que superin el 20% del 

pressupost total del projecte. 
 
d) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
f) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 

vinculats directament al projecte presentat. 
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g) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 
es desenvolupi l’activitat que superin el 5% del pressupost total del projecte. 

 
h) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
i) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 

18. Subcontractació  
 

Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 

 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

20. 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 6 d’aquesta convocatòria i revestirà la forma 
de: 
 

A. Per ens locals: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

 
b) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat pel 

secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació 
d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la despesa, 
creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a 
la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat 
aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 
 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons 
propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per 
a la mateixa finalitat. 
 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 

  

1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 
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2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 
del seu cost. 

 

3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb 
la Seguretat Social. 

 

c) 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’actuació 
subvencionada. 

 
B. Per entitats privades i altres ens instrumentals: 

 
Per a subvencions inferiors o igual als 20.000 euros, caldrà presentar un compte justificatiu 
simplificat, que contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 
b) Memòria econòmica justificativa del cost total de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 RLGS.  
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
criteris: 

 
1) Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del 

document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 
 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

 
Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat, 
i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al beneficiari 
una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal 
d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim per una factura del grup a) i b) de 
les descrites a l’apartat 16 de la present convocatòria. El percentatge de factures que 
constituiran la mostra serà un 10 % de les relacionades en el compte justificatiu simplificat, 
que haurà de representar un mínim del 20 % de la despesa concedida. 
 
Els beneficiaris de subvencions per import inferior a 20.000 també podran acollir-se a la 
justificació mitjançant compte justificatiu amb informe de l’auditor, descrita a continuació. 
 
Per a subvencions d’import superior a 20.000 €, compte justificatiu amb aportació d’informe 
d’auditor, que contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 

b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
mínim de l’article 74.5 RLGS. 
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c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 
 
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
 

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

 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
al mateix projecte, ni aquells projectes 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". 
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L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els 
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en 
tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats per les actuacions que van tenir lloc durant l’exercici del seu càrrec. 
 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el 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, 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. 
 
31. 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 l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual s’aprova la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades 
del sector cultural que tenen el seu àmbit d’influència dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2017. 
 
BDNS (Identif.): 
 
Codi convocatòria: 201720175120009243 
 
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: 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals o les persones 
jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que 
acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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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: 

 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona. 

 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o 
més municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
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 l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, 
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats 
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i 
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza exclusivament a la ciutat de 
Barcelona) durant l’any 2017. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt 
de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt 
especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica 
dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió, 
literatura o cultura popular.  
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 

 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 
 

2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits: 
 
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital 

de comarca. 
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de 

tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o 

siguin organitzats per consorcis dels quals la Diputació de Barcelona en formi part. 
 

3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica. 
 
4. Queden exclosos de suport: 

 
a) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província 

de Barcelona, i els que tenen lloc exclusivament a la ciutat de Barcelona. 
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b) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions o ajuts directes 
o indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost previst que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de tres-cents setanta mil euros 
(370.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i 
que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48901 del 
pressupost de l’any 2017, dels quals 263.000€ estan condicionats a l’aprovació definitiva de 
les corresponents modificacions de crèdit. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB, els 
models normalitzats de les sol·licituds i els seus annexos, així com el de tots els documents 
exigits a la base 5, podran trobar-se a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona: c/ Comte 
d'Urgell, 187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14:30 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14:30 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant LPACAP). 
 
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.  
 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Sisè. Període d’execució i termini de justificació 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 
2018. 

 
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.- APROVAR el model normalitzat per sol·licitar, per part dels ens locals, les 
subvencions dins de la convocatòria aprovada al present dictamen, que s’adjunta com 
a annex 3. 
 
Cinquè.- APROVAR el model normalitzat per sol·licitar, per part de les entitats 
privades, les subvencions dins de la convocatòria aprovada al present dictamen, que 
s’adjunta com a annex 4. 
 
Sisè.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
tres-cents setanta mil (370.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46202 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de 
Barcelona, dels quals 263.000€ estan condicionats a l’aprovació definitiva de les 
corresponents modificacions de crèdit. Tot i depenent dels ens beneficiaris, també 
poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, 
G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48901.  
 
Setè.- 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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Gerència de Serveis d’Educació 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Centre de 
Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil-Escola de Teixits de Canet de Mar) i el 
Centre de Terminologia TERMCAT, per normalitzar l’ús en català de la terminologia 
tèxtil.- 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 següent: 
 
“El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de 
Canet de Mar (d’ara endavant CRTTT –Escola de Teixits), titularitat de la Diputació de 
Barcelona, té com a objectiu el desenvolupament d’activitats de formació, recerca i 
tecnologia tèxtil. 
 
El TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la Generalitat 
de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística, directament vinculat a la política lingüística, que té per finalitat la 
coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana. 
 
Vist que en data 27 de febrer de 2013 per part del TERMCAT i per part de la Diputació 

de Barcelona, es va signar un Conveni Marc de col·laboració núm. 52/2013), entre (

ambdues entitats, per normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil 
(acord núm. 20/13 de la Junta de Govern, de 31 de gener de 2013), i la seva vigència 
ha estat fins el 27 de febrer de 2017. 
 
Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient.  
 
Atès l’establert en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Vist l’establert a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
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 convenis amb altres entitats en el 
supòsit de convenis marc, en virtut del que disposa 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 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR el Conveni Marc de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
–Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil- Escola de Teixits de Canet de 
Mar- i el Centre de Terminologia TERMCAT, per normalitzar l’ús en català de la 
terminologia del sector tèxtil, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE TERMINOLOGIA 
TERMCAT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CENTRE DE RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA TÈXTIL–ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR), 
PER NORMALITZAR L’ÚS EN CATALÀ DE LA TERMINOLOGIA DEL SECTOR TÈXTIL  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, el Centre de Terminologia TERMCAT (d’ara endavant TERMCAT) representat 
pel seu director, Sr. Jordi Bover i Salvadó, d'acord amb el que disposa l'article 10 e) dels seus 
Estatuts vigents, aprovats pel Decret 108/2006, de 25 d'abril, en virtut del nomenament del 
Consell de Direcció de 5 de juny de 2013, càrrec que declara vigent i suficient a aquests 
efectes. 
 
De l’altra, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través del Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar- (d’ara endavant, CRTTT –Escola de 
Teixits) representada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports, Sr. Martí Pujol i Casals, i facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 
d’abril de 2016, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, assistit per la secretària delegada, 
Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 26 de novembre de 2015, publicat al BOPB de data 26 de novembre 
de 2015. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de Canet 

de Mar (d’ara endavant CRTTT –Escola de Teixits), titularitat de la Diputació de 
Barcelona té com a objectiu el desenvolupament d’activitats de formació, recerca i 
tecnologia tèxtil. 

 
II. TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la Generalitat de 

Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
directament vinculat a la política lingüística, que té per finalitat la coordinació general de 
les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana. 

 
III. Vist que en data 11 de febrer de 2010 per part del TERMCAT i 8 de març de 2010 

(conveni 284/2010) per part de la Diputació de Barcelona, es va signar un Conveni 
Marc de col·laboració (acord núm. 698/09 de la Junta de Govern, de 23 de juliol de 
2009), posteriorment modificat (acord núm. 58/10 de la Junta de Govern, de 28 de 
gener de 2010), i que va ser vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
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IV. Vist que en data 27 de febrer de 2013 per part del TERMCAT i per part de la Diputació 

de Barcelona, es va signar un Conveni Marc de col·laboració núm. 52/2013), entre (

ambdues entitats, per normalitzar l’ús en català de la terminologia del sector tèxtil 
(acord núm. 20/13 de la Junta de Govern, de 31 de gener de 2013), i la seva vigència 
ha estat fins el 27 de febrer de 2017. 

 
V. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 

 
VI. D’acord amb l’establert en l’esmentada memòria justificativa que consta a l’expedient, 

la Diputació de Barcelona i el TERMCAT consideren interessant continuar amb la seva 
col·laboració per a la difusió de la terminologia catalana. 

 
VII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona (...) de data (...) 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni col·laborar i impulsar iniciatives que permetin normalitzar l’ús 
en català de la terminologia en el sector tèxtil. 
 
Segon. Desenvolupament del conveni  
 
Per a portar a terme l’objectiu exposat, les parts:  
 

1) Estableixen les següents col·laboracions de continuïtat: 
 

1.a) El TERMCAT col·laborarà amb la Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT-
Escola de Teixits): 

 
1.a.1) Atenent de forma prioritària les peticions terminològiques puntuals que li 

adreci. 
1.a.2) Oferint infraestructura terminològica per processar i difondre les dades que 

resultin d’aquesta col·laboració. 
1.a.3) Aportant el coneixement i la metodologia terminològica necessaris per a 

l’elaboració de productes terminològics. 
 

1.b) La Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT –Escola de Teixits) col·laborarà 
amb el TERMCAT:  

 
1.b.1) En el manteniment i ampliació de les dades terminològiques de l’àmbit 

tèxtil difoses des del web del TERMCAT. 
1.b.2) En l’assessorament per a l’elaboració i revisió de treballs terminològics de 

l’àmbit del teixit i en la canalització de la participació dels especialistes en 
els diversos processos de treball. 

 
Tercer. Seguiment i control del conveni 
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La Diputació de Barcelona (mitjançant el CRTTT –Escola de Teixits) i el TERMCAT crearan 
una Comissió Tècnica conjunta, integrada per un membre de cadascuna de les institucions. 
 
La Comissió Tècnica es reunirà de forma ordinària un cop l'any i amb caràcter extraordinari 
quan qualsevol de les parts així ho sol·liciti i sempre que s’hagi de consensuar la 
col·laboració per a projectes concrets. 
 
Les funcions de la Comissió Tècnica seran les que tot seguit es relacionen:  
 
a) Elaborar els programes conjunts que seran objecte de col·laboració. 
b) Detallar els objectius generals i particulars i vetllar per la seva correcta execució. 
c) Establir un pla de treball anual que especifiqui el detalls dels objectius generals i 
particulars i el calendari de treball. 
d) Avaluar, al final de cada exercici, el desenvolupament i els resultats obtinguts. 
e) Vetllar pel correcte compliment i interpretació de les previsions establertes en aquest 
conveni. 
 
Podran ser invitades a participar en les sessions d’aquesta Comissió persones 
representants de noves institucions de l‘àmbit tèxtil que puguin contribuir a assolir els 
objectius marcats. 
 
Quart. Propietat intel·lectual i drets de difusió 
 
4.1. Els resultats dels treballs conjunts que es puguin derivar d’aquest conveni marc, a tots 
els efectes del Text refós de la llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril, és una obra en col·laboració. El TERMCAT i la Diputació de 
Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, en tindran els drets de propietat 
intel·lectual. 
 
El TERMCAT i la Diputació de Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, seran 
titulars, per parts iguals, de tots els drets d’explotació dels resultats dels treballs conjunts 
que es puguin derivar d’aquest conveni marc, a escala mundial i per un termini indefinit, i 
amb les facultats més àmplies i extenses permeses en dret.  
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el TERMCAT i la Diputació de Barcelona es donen 
consentiment mutu per tal de divulgar aquests treballs. En el cas de modificació caldrà 
consentiment previ. 
 
Les dues institucions es comprometen a mencionar de manera destacada, en tots els 
productes públics resultants de la col·laboració, el nom del TERMCAT i de la Diputació de 
Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits, amb els logotips corresponents si 
tècnicament és possible.  
 
La Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i el TERMCAT es 
comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges institucionals i 
altres elements distintius en les accions de la publicitat i de difusió, derivades d’aquest 
conveni.  
 
4.2. El TERMCAT i la Diputació de Barcelona, a través del CRTTT –Escola de Teixits 
ambdues parts podran cedir les dades a tercers per a facilitar-ne la difusió, sense demanar 
consentiment previ a l’altra part. La cessió no tindrà límits geogràfics ni temporals i la seva 
finalitat haurà de ser la difusió de la terminologia del sector tèxtil. 
A final de cada any cada part informarà a l’altra de la cessió de dades realitzades durant 
l’any. 
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Cinquè. Durada 
 
Aquest conveni entrarà en vigor un cop sigui formalitzat i signat per les parts intervinents i la 
seva vigència serà de 4 anys des de la seva entrada en vigor.  
 
Podrà ser objecte de pròrroga expressa per una durada de quatre anys més, prèvia petició 
per escrit dos mesos abans de la finalització de la durada inicialment prevista per ambdues 
parts intervinents. 
 
Sisè. Causes d’extinció 
 
El conveni podrà extingir-se per les causes següents: 

 
a) Per exhauriment de la seva durada. 
b) Per resolució de mutu acord entre ambdues parts. 
c) Per resolució per causa d’incompliment de les obligacions d’una de les parts. 
d) Per les restants causes que siguin previstes a la normativa general i sectorial 

aplicable. 
 

Setè. Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst en aquest Conveni, s’aplicarà l’establert a: 

 
- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de 

l’ordenament de règim local aplicable. 
 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, juntament amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, 

 
- La normativa d’aplicació al TERMCAT, en l’àmbit del règim jurídic de les seves 

relacions administratives, sent d’aplicació els Estatuts del Consorci del Centre de 
Terminologia TERMCAT, modificats pel Decret 108/2006. 

 
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre l’objecte del 
present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que siguin 
competents a la ciutat de Barcelona” 
 

Segon.- NOTIFICAR aquesta acord al Centre de Terminologia TERMCAT.” 

 

50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 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, 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 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 
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Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
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). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 
2017, va aprovar la convocatòria 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 – Gerència de Serveis de Cultura i Gerència de Serveis 
d’Educació-, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2017, per un import 
de dos-cents mil euros (200.000,00 €). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 9 de març de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 334405.  
 
Vista la clàusula 14 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 1 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports en data 29 de maig de 2017 en què valora les sol·licituds 
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
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subvencions en concurrència, en virtut del que disposa l'apartat 3.3.b) de la Refosa 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions núm. 08903/17, en règim de concurrència competitiva, destinades a 
finançar projectes educatius a favor d’entitats sense finalitat de lucre, durant l’any 
2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents 
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

Nom Entitat Nom Projecte NIF entitat 
Total 
Puntuació Import Posició 

Associació per promoure i 
crear un museu de 
matemàtiques a Catalunya 
(mmaca) 

MA4 - Les Maletes de Material 
Manipulatiu del MMACA G65009284 88,0 7.722,00 € 1 

Associació per a l'estudi i el 
tractament de les dificultats 
de l'aprenentatge 

Projecte d'intervenció preventiva de les 
dificultats lectores a l'aula. Promoure la 
inclusió ... G65206427 88,0 7.722,00 € 2 

Fundació Privada Osona 
Formació i Desenvolupament 

Reprenem el camí! Estratègies per 
afavorir el desenvolupament formatiu G62844238 86,0 7.079,00 € 3 

Associació Fem Pedagogia 
per una vida digna per a 
tothom GPS a un futur millor G66004870 86,0 7.079,00 € 4 

Fundación TRAB.OR.-Centre 
diari Sant Josep Llavors de Futur G85362564 86,0 7.079,00 € 5 

Fund. Priv. Marianao (Casal 
Infantil i Juvenil de Marianao) 

Projecte Èxit, acompanyament i suport 
a l’èxit educatiu dels adolescents G61740627 83,0 6.106,00 € 6 

Casal dels Infants del Raval Entorn Escola G08828998 82,0 5.792,00 € 7 

Associació Educativa Integral 
del Raval Viver d'aprenentatge comunitari G63173066 81,0 5.470,00 € 8 

ARANI Asociación para la 
reeducación de adolescentes 

Trencar la cadena de fracassos 
aconseguint i integrant una experiència 
d'èxit en l'hostaleria G08704108 81,0 5.470,00 € 9 

Fundació Pere Tarrés 
Aconseguim l'èxit educatiu mitjançant l 
coordinació i mesura de l'impacte R5800395E 79,0 4.290,00 € 10 

Tot Raval, Fundació privada Apadrina el teu Equipament G62860796 79,0 4.290,00 € 11 

La semilla de trigo 
"Motivant a estudiar" a nens en situació 
de vulnerabilitat social R5800698B 79,0 4.290,00 € 12 

APROAPE - Associació de 
Professionals en el Treball de 
Proximitat amb Població 
Vulnerable TEHARA G66785429 77,0 3.718,00 € 13 

Associació ANADROMES Espai Social de Fabricació Anadromes G66084666 77,0 3.718,00 € 14 

Associació ANDI-DOWN 
Sabadell Atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual 

SEPAP ESCOLAR (Suport escolar i a 
l'autonomia personal) G60515012 77,0 3.718,00 € 15 

Fundació Privada IDEA Pigall G62670187 77,0 3.718,00 € 16 

Fundació Secretariado Gitano 
Èxit educatiu de l'alumnat gitano a les 
aules G83117374 76,0 3.432,00 € 17 

Càritas Diocesana de Sant 
Feliu de Llobregat 

Reforç educatiu per a infants i 
adolescents de famílies en situació 
d'especial vulnerabilitat social R0801973I 76,0 3.432,00 € 18 

Associació Escola-Entorn, 
Educant en Societat 

Activitum-portal d'activitats Escolars 
Extraordinàries G66912866 76,0 3.432,00 € 19 
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Nom Entitat Nom Projecte NIF entitat 
Total 
Puntuació Import Posició 

Fundació Privada Main 
EdScola: L’educació social dins de 
l'escola inclusiva G62356159 76,0 3.432,00 € 20 

Associació Educativa ITACA 
Xarxa 0-6: Compromís col·lectiu en la 
cura dels infants G58012113 76,0 3.432,00 € 21 

FAS Fundació Autònoma 
Solidària 

Programa UniX - Suport a 
l'aprenentatge i a les competències 
matemàtiques G61884359 76,0 3.432,00 € 22 

Associació Escola d'Educació 
Especial Xaloc 

Millorem l'èxit i la qualitat de vida en el 
nostre alumnat G08531428 76,0 3.432,00 € 23 

Delta Col·lectiu de 
Professionals del 
desenvolupament Infantil 
SCCL 

Aula d'atenció Especialitzada per a 
infants amb greu discapacitat a ´E. B. 
La Saleta" F61800843 74,0 2.503,00 € 24 

Salesians Sant Vicenç dels 
Horts Exclou l'exclusió R0800895E 74,0 2.503,00 € 25 

Fundació Privada Centre 
d'Higiene Mental Les Corts 

Programa connecta (connecta amb la 
formació) G62882766 74,0 2.503,00 € 26 

Fundació Privada Pare Manel 

Formació i Inserció Sociolaboral de 
joves en exclusió social . PROJECTE 
FIL 2017 G63519417 74,0 2.503,00 € 27 

AFEV enTàndem W0016043B 74,0 2.503,00 € 28 

Fundació Privada Els Tres 
Turons CONNECTA AMB LA FORMACIÓ G63027411 74,0 2.503,00 € 29 

Associació Cultural Tretze 
Talles d'estudi assistit i èxit escolar pe 
a infants en situació de vulnerabilitat G59342170 73,0 2.252,00 € 30 

Associació de Sant Tomàs 
pro-persones amb retard 
mental d'Osona - PARMO 

Projecte FET: Fem una escola per a 
tots G08491029 73,0 2.252,00 € 31 

Ateneu Santcugatenc Tallers de reforç escolar G58315953 72,0 1.879,00 € 32 

Associació Esportiva Can 
Deu Si vols ... Pots !!! G59443135 72,0 2.002,00 € 33 

Fundació Privada Cívica 
Oreneta del Vallès Periodistes G64299118 71,0 1.752,00 € 34 

Centre de Promoció Social 
Francesc Palau Més enllà del Reforç Educatiu G61183216 71,0 1.752,00 € 35 

Taller d'Art, Cultura i Creació TRÀNSIT + G65643405 71,0 1.752,00 € 36 

Fundació privada Mans a les 
Mans 

"Agafem el rumb" Projecte per 
l'orientació educativa de joves G63509616 71,0 1.752,00 € 37 

Associació  Sociocultural LA 
FORMIGA. COM 

SAMPAM - Formació i lleure educatiu 
per a joves G62219738 70,0 1.287,00 € 38 

Fundació Privada Servei 
Solidari per la Inclusió Social 

Rossinyol. Projecte de mentoria en el 
lleure per a l'èxit educatiu G64251192 70,0 1.287,00 € 39 

Associació d'acompanyament 
a la infància "Som la pera 
llimonera" 

Educació emocional a través de les 
titelles G66232372 69,0 1.073,00 € 40 

Associació Juvenil Esquitx Més infants, més oportunitats G60912029 69,0 1.073,00 € 41 

Fundació Privada El Maresme 

Servei de suport i acompanyament a 
pares i mares d'infants amb 
pluridiscapacitat G60703303 69,0 1.073,00 € 42 

Fundació Save The Children "IL·LUMINANT EL FUTUR" G79362497 69,0 1.073,00 € 43 

REIR Recursos educatius per 
la infància en risc 

Projecte d'atenció integral a la Infància 
- Montornès G64615206 69,0 1.073,00 € 44 

Associació Beques JOV 

Orientació grupal i individual amb el 
Programa AUTOCONEIXEMENT I 
CREATIVITAT G66195942 69,0 1.073,00 € 45 

ARED Fundació Privada 

Prog. de retorn al sistema educatiu i la 
consolidació d'itineraris formatius 
adreçat a joves G62728183 69,0 1.073,00 € 46 

Fundació Migra Stadium 
Projecte Educatiu d'Infància i Famílies 
"SOM-HI" G63103006 69,0 1.073,00 € 47 

OBERTAMENT, Assoc. 
catalana lluita estigma salut 
mental What's up! Com vas de salut mental? G65472011 69,0 1.073,00 € 48 
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Nom Entitat Nom Projecte NIF entitat 
Total 
Puntuació Import Posició 

Associació Educativa Nou 
Quitxalles 

ARA TOCA. Talles d'orientació, 
capacitats i aprenentatge 

G648103510
351 69,0 1.073,00 € 49 

Fundació Privada Catalana 
COMTAL Tria-famílies G61779088 68,0 1.000,00 € 50 

Fundació Soñar Despierto 

Prevenció i atenció socioeducativa per 
infants i adolescents en situació de risc 
en els centres ober G64555204 68,0 1.000,00 € 51 

Fundació Privada La Salut 
Alta 

Projecte d'atenció integral a 
adolescents A100 G63512412 68,0 1.000,00 € 52 

Associació Tantàgora Serveis 
Culturals de Barcelona Escola literària G59809665 67,0 1.000,00 € 53 

Fundació Privada Catalana 
per a la Paràlisi Cerebral 
(FCPC) Iguals a l'escola - Iguals a la feina G61482659 67,0 1.000,00 € 54 

Associació PAS-Amics del 
Camí-Serveis de Participació i 
Sostenibilitat Camijove G63788996 67,0 1.000,00 € 55 

Fundació Institut de 
Reinserció Social (IRES) Projecte Click a l'Institut G64147184 67,0 1.000,00 € 56 

Associació Casal Claret 
Escola de la Pau infantils, adolescents i 
joves. Casal Claret G61747069 67,0 1.000,00 € 57 

ARANS Associació per a la 
reeducació auditiva dels nens 
sords de Manresa 

Elaboració d'un programa de 
Tractament Logopèdic i 
Psicopedagògic del TDAH G08350175 67,0 1.000,00 € 58 

FACEPA - Federació 
d'Associacions Culturals i 
Educatives de Persones 
Adultes 

"E-famílies: Èxit educatiu a través de la 
formació de familiars G60927498 67,0 1.000,00 € 59 

Assoc Joves per a la Igualtat i 
la Solidaritat, joves com tu Transitant emocions G60591310 67,0 1.000,00 € 60 

Associació de Persones 
Participants Àgora 

Fabricació digital per retornar als 
estudis G58312489 67,0 1.000,00 € 61 

La llum del Nord Associació 
per la Ciutadania i la 
Cooperació entre pobles Joves pel futur G63939599 67,0 1.000,00 € 62 

Amics del Moviment Quart 
Món Catalunya DONA ... un pas endavant pels teus fills G61695052 67,0 1.000,00 € 63 

FEMAREC, S.C.C.L. 
Aprèn+. Espai de millora d'habilitats 
d'aprenentatge F59197996 67,0 1.000,00 € 64 

Iniciatives de solidaritat i 
promoció 

Braval. Èxit escolar al Raval de 
Barcelona 2017 G62727185 67,0 1.000,00 € 65 

Salesians Sant Jordi Aula d'Estudi: suport al procés escolar R0800885F 67,0 1.000,00 € 66 

Associació El Roure 
acompanyament de refer. 
adole.joves. Orienta't G66161944 67,0 1.000,00 € 67 

Associació Astronòmica Sant 
Cugat-Valldoreix 

Astronomia a l'escola (dinamització 
escolar) G65088528 66,0 1.000,00 € 68 

Associació "in via" Ubuntu per l’educació G64980501 66,0 1.000,00 € 69 

Associació d'Assistència 
Social Sant Adjutori 

Projecte de suport i acompanyament a 
l'escolaritat al municipi G61350054 66,0 1.000,00 € 70 

Club Basquet Torelló 
Del fracàs escolar al èxit educatiu 
mitjançant el bàsquet G59322859 66,0 1.000,00 € 71 

Grup Recreatiu Educatiu 
Social Cultural i Alternatiu Aprendre junts G61125449 66,0 1.000,00 € 72 

Asociación AutimeIDEA 
Igualtat d'oportunitats per a nens/nenes 
amb autisme G66346149 66,0 1.000,00 € 73 

Associació Eix Social Èxit Escolar G66731910 66,0 1.000,00 € 74 

Associació Compartir- Grup 
Social Marista 

Programa de Suport a l'Escolarització 
de Centre Obert G59429290 66,0 1.000,00 € 75 

Fundació Centre Obert Joan 
Salvador Gavina Més reforç, més autonomia G08667479 66,0 1.000,00 € 76 

Grup d'Esplai la Fàbrica de 
Can Tusell Accions contra l'absentisme G59899260 66,0 1.000,00 € 77 
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Nom Entitat Nom Projecte NIF entitat 
Total 
Puntuació Import Posició 

ARA Associació de serveis i 
formació socioeducativa ESPAI SUPORT AMPAS 2.0 G64571268 66,0 1.000,00 € 78 

Espai de Criança 
Respectuosa El meu tresor G66926312 66,0 1.000,00 € 79 

Fundació Privada Lux-art 
Solidari 

Música a les aules per a infants en 
situació de vulnerabilitat G66023060 66,0 1.000,00 € 80 

ASAV - Associació de 
Solidaritat i Ajuda Veïnal 

Programa d'atenció a la infància i 
joventut. Aula de reforç amb berenar 
saludable G65876955 66,0 1.000,00 € 81 

Asociación Pequitos THERASCHOOL G66255704 66,0 1.000,00 € 82 

Fundació privada PRESME 
pro educació i salut mental 

Acompanyament psicopedagògic de 
noies d'origen immigrant amb ris 
d’abandonament escolar G62343959 66,0 1.000,00 € 83 

Asociación Gitana de mujeres 
DROM KOTAR MESTIPEN Promoció de l'estudiant gitana jove G62284633 66,0 1.000,00 € 84 

Fundació Privada Talita Aules Itinerants G61690467 66,0 1.000,00 € 85 

Fundació Privada La Vinya, 
d'acció social Acompanyament en l'ESO G64918998 66,0 1.000,00 € 86 

Fundació AMPANS Funciona 2.0 G08444671 66,0 1.000,00 € 87 

DRECERA SCCL 
Tallers pe a l'èxit escolar a escoles i 
instituts F08954059 66,0 1.000,00 € 88 

Fundació Francesc Ferrer i 
Guàrdia 

Materials Ferrer i Guàrdia per a escoles 
de famílies G58506981 66,0 1.000,00 € 89 

FUNDACIÓ JESUÏTES 
EDUCACIÓ Projecte Itinerari per l'Èxit G62411624 66,0 1.000,00 € 90 

ADANA, Fundació Privada 

Prevenció del fracàs escolar en nens i 
joves amb TDAH i altres trastorns de 
conducta G61377586 66,0 1.000,00 € 91 

Federació d'Associacions de 
Veïns de Manresa Tots a una G58816273 65,0 1.000,00 € 92 

Fundació Firends-Fundación 
Privada 

EDUCAFRIENDS, Siport psicoeducatiu 
a persones afectades de TEA G63728380 65,0 1.000,00 € 93 

Associació Centre diari Can 
Palet CanPa Jove G65050957 65,0 1.000,00 € 94 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració: 
 

Nom Entitat Nom Projecte Núm. NIF 
Total 
Puntuació 

Associació Superacció Programes de tratló per a  la inserció G65935280 59 

Associació Educativa i Cultura 
Sahrazad FILMCLUB G66262635 59 

Fundació Privada Grup d'Afectats 
d'Esclerosis Múltiple - GAEM 

Una mirada del sistema nerviós a través de 
l’esclerosi Múltiple G64378839 57 

Associació de dones Heura Escola i Família: aprenem junts i juntes G58260266 56 

Coordinadora de Mentoria Social 
Curs superior universitari sobre Voluntariat en 
Mentoria social G66780818 56 

Patronat Castellers de Vilafranca Joverd 2017 G08886897 55 

ASPANIAS Associació pares persones 
amb retard mental 

Grup d'acompanyament a les Famílies amb 
Infants amb necessitats Especifiques G08400319 54 

SECUNDE Suport i orientació en el pas - SOPAS G66110479 53 

ACIM Associació Catalana per al 
Infància Maltractada 

Drets en acció: Bon tracte als infants i 
adolescents com a eina per a la millora dl seu 
èxit educatiu G58711037 50 

Eines per tothom ACTIVA'T G66236654 42 
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Tercer.- EXCLOURE les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no 
complir amb els requisits de la convocatòria: 
 

Nom Entitat Nom Projecte NIF entitat Motiu exclusió 

DRUIDA, centre d'esplai Eduquem plegats G59084236 
Sol·licitud presentada 
fora termini 

L'EXTRA, S.C.C.L. 
Programa TRIPLEX, Aprendre i expressar-se 
de manera lúdica en anglès F66321167 

Sol·licitud presentada 
fora termini 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 28 de febrer de 
2018. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/esfl, 
segons el contingut previst a la clàusula 22 de la convocatòria 08903/17. 
 
Sisè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00€) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de l’any 2017 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de rètol 
publicitari d’informació turística a la carretera C-1413b, al terme municipal de 
Sant Martí de Centelles, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/4260.- 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 següent: 
 
“Fets 
 
En data 06/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol publicitari d'informació 
turística, a la carretera C-1413b del PK 11+300 al PK 11+301, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (expedient núm. 2017/4260). 
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En data 11/05/2017 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 06 d'abril de 2017 i d’acord amb 
el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat 
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- La instal·lació es farà a 15 m de la línia blanca de la carretera més propera al marge 

afectat, segons el document “Senyalització d’accessos“ de març de 2013 de la 
Generalitat de Catalunya. L’activitat es senyalitzarà amb text en un rètol 
complementari no llegible des de la carretera. S’ha d’unificar totes les activitats que 
es desenvolupen a la zona que condueix el camí, en un únic suport i amb lames de 
les mateixes característiques. 

 
- L’activitat es pot senyalitzar sota el nom de l’accés mitjançant un pictograma. En 

aquest cas no hi ha rètol a l’accés del nom del camí, però en el cas que aquest 
s’instal·li hi podrà anar el pictograma seguint el document anterior esmentat que 
regula les instal·lacions de rètols a accessos. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
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. 
 
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, al senyor XXX, autorització d’obres d’instal·lació de 
rètol publicitari d'informació turística, a la carretera C-1413b del PK 11+300 al PK 
11+301, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles 
(expedient núm. 2017/4260), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 31,64 
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini 
públic per cartells indicatius i informatius.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX) XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de tres 
rètols T.I.T a la carretera BP-5002 al terme municipal d’Alella, a favor de la 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Empresa i Coneixement, en resolució de 
l’expedient núm. 2017/4888.- 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 següent: 
 
“Fets 
 
En data 24/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i 
Coneixement de data 11 d'abril de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la 
realització d’obres d’instal·lació de tres rètols T.I.T., a la carretera BP-5002 al PK 
1+250, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Alella (expedient núm. 
2017/4888). 
 
En data 16/05/2017 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 Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i 
Coneixement, en data 11 d'abril de 2017, i d’acord amb el que disposen els articles 91 
i següents del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre 
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat 
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el 

dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les 
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa.  
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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. 
 
- 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 
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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 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 
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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 Generalitat de Catalunya-Departament 
d'Empresa i Coneixement, autorització d’obres d’instal·lació de tres rètols T.I.T., a la 
carretera BP-5002 al PK 1+250, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Alella (expedient núm. 2017/4888), 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 la Generalitat de Catalunya-Departament 
d'Empresa i Coneixement, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona 
(08008), Passeig de Gràcia, 105, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2017/5123.- 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 següent: 

 
“Fets 
 
En data 02/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor de data 21 d'abril de 
2017, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de nou accés al 
CEIP Torre Roja i adequació de la zona d'aparcament, a la carretera BP-5109 del PK 
0+502 al PK 0+744, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Pere 
de Vilamajor (expedient núm. 2017/5123). 
 
En data 24/05/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

574 
 

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en data 21 
d'abril de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 128.1 i 167 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- L’accés autoritzat, així com el viari intern que assegura l’accessibilitat a les 

parcel·les confrontants, 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’accés serà només 
d’un sentit de circulació tal i com preveu la documentació aportada. 

 
- 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 de la carretera 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. Aquesta podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

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

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

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres d’accés al vial des de la 

calçada de la carretera sense la invasió del carril contrari ni maniobres i amb 
comoditat i seguretat. 

 

- 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. 

 
- A banda i banda de l’accés s’instal·larà senyals P-21 amb la corresponent S-800 

(100 m.) per a cadascun dels sentits de circulació de la carretera. 
 
- Les característiques del mur seran les adequades per tal de garantir la seva 

estabilitat estructural, al desplaçament, enfonsament i bolcada.  
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- Tant el mur previst com la tanca mixta d’acer-fusta no suposaran un obstacle per 
als vehicles que accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera. En 
cas contrari s’hauran de protegir mitjançant la corresponent tanca de protecció. 

 
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat del mur i dels terrenys adjacents a la 

carretera. S’haurà d’evitar l’erosió d’aquests terrenys i els arrossegaments de terres 
fins el marge de la carretera. 

 
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres, fang, aigües o qualsevol 

element cap a la calçada. 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera al llarg 

de l’accés amb gual adaptat que permeti el desguàs de la mateixa. 
 
- 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 generats per les obres autoritzades 
a la calçada, elements de drenatge propis de la carretera i en general a qualsevol 
element funcional de la mateixa. 

 
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 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
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.” 
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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). 
 
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 Sant Pere de Vilamajor, 
autorització d’obres de nou accés al CEIP Torre Roja i adequació de la zona 
d'aparcament, a la carretera BP-5109 del PK 0+502 al PK 0+744, marge dret, tram 
urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (expedient núm. 
2017/5123), 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 Sant Pere de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Vilamajor (08458), carrer Nou, 
26, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, sobre les obres del projecte 
constructiu de “Millora del tram de la carretera BV-5031, entre la confluència del 
carrer Major i el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt”, per un import de 
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234.931,13 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 següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5031, en el terme 

municipal de Sant Vicenç de Montalt. Aquesta via és gestionada per la Diputació a 
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
3. El tram de la travessera de la carretera BV-5031 (anomenada avinguda de 

Montserrat) entre el carrer Major i el carrer de Sant Jordi a Sant Vicenç de Montalt, 
presenta uns dèficits d’urbanització que generen problemes de seguretat viària, 
accessibilitat i mobilitat. Aquest tram compta amb una configuració més propera al 
d’una carretera, mancant un canvi clar vers a una funcionalitat més urbana pròpia 
de les travesseres urbanes. Aquesta manca d’integració en el teixit urbà queda 
evidenciada per la falta d’itineraris longitudinals continus, la baixa presència de 
punts d’encreuaments de la travessera i problemes per l’existència de terres 
(sauló) a la calçada en dies de pluges fortes. Així mateix, en l’àmbit del projecte 
objecte del present conveni s’hi troba el Centre d’Atenció Primària, el Centre de 
Joventut i les oficines de la policia municipal, per la qual cosa es produeix la 
presència d’usuaris vulnerables en aquest entorn. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va 
redactar el “Projecte constructiu de millora del tram de la carretera BV-5031 entre 
la confluència del Carrer Major i el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt”, en el 
qual es fa una proposta de millora. El projecte, amb un import total de 436.311,13 
EUR (IVA inclòs). Per tal d’aconseguir la integració de la travessera de la BV-5031 
en l’entramat urbà (entre el carrer Major i el carrer Sant Jordi) i millorar les 
condicions de seguretat viària, accessibilitat i mobilitat, el projecte constructiu 
preveu la millora del traçat ajustant-lo als requeriments de l’entorn urbà i 
eixamplament de la calçada al revolt de la riera del Gorg mitjançant l’ampliació de 
l’obra de fàbrica existent. Es preveu donar continuïtat i millorar els itineraris 
longitudinals en ambdós marges, així com l’execució de nous passos de vianants i 
la millora de les contencions i proteccions existents. S’inclou la millora del 
drenatge de la carretera i el sanejament dels carrers adjacents i de la xarxa 
d’aigua potable. 

 

5. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 

6. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
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conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt, als efectes de l’execució de les obres i de la definició 
dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el 
referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran 
de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, 
segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  

 

7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 
preceptiva Memòria justificativa del conveni, que es preveu de conformitat amb 
l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

8. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la 
carretera, afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni 
de col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.  

 

9. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 
436.311,13 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

Cost (IVA 
inclòs) 

436.311,13 EUR 234.931,13 EUR 201.380,00 EUR 

 
10. Per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s’ha aportat el certificat 

acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a 
l’actuació objecte del conveni. 

 
11. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 436.311,13 EUR, dels 

quals 234.931,13 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 
la resta de 201.380,00 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionada a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 

que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. 

 
2. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
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dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 

3. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 

4. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 

5. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 

6. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la 
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord 
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure. 

 

7. De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia 
vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació 
amb independència del seu origen. 

 

8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 

 

9. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el 
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb la finalitat de l’execució de 
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les obres del “Projecte constructiu de millora del tram de la carretera BV-5031 entre la 
confluència del Carrer Major i el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt” (Codi: 4767-
PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 

MONTALT SOBRE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DEL 
TRAM DE LA CARRETERA BV-5031 ENTRE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER MAJOR I 

EL PK 8+940. TM SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, i assistit per la Secretària accidental de la 
Corporació, Sra. Cristina Marín Carcassona. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5031, en el terme municipal 
de Sant Vicenç de Montalt. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. El tram de la travessera de la carretera BV-5031 (anomenada avinguda de Montserrat) 
entre el carrer Major i el carrer de Sant Jordi, presenta uns dèficits d’urbanització que 
generen problemes de seguretat viària, accessibilitat i mobilitat. Compta amb una 
configuració més propera al d’una carretera, mancant un canvi clar vers a una funcionalitat 
més urbana pròpia de les travesseres urbanes. Aquesta manca d’integració en el teixit urbà 
queda evidenciada per la falta d’itineraris longitudinals continus, la baixa presència de punts 
d’encreuaments de la travessera i problemes per l’existència de terres (sauló) a la calçada 
en dies de pluges fortes. Així mateix, en l’àmbit del projecte objecte del present conveni s’hi 
troba el Centre d’Atenció Primària, el Centre de Joventut i les oficines de la policia 
municipal, per la qual cosa es produeix la presència d’usuaris vulnerables en aquest entorn. 
 
IV. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el “Projecte 
constructiu de millora del tram de la carretera BV-5031 entre la confluència del Carrer Major 
i el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt”, en el qual es fa una proposta de millora. El 
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projecte, amb un import total de 436.311,13 EUR (IVA inclòs). Per tal d’aconseguir la 
integració de la travessera de la BV-5031 en l’entramat urbà (entre el carrer Major i el carrer 
Sant Jordi) i millorar les condicions de seguretat viària, accessibilitat i mobilitat, el projecte 
constructiu preveu la millora del traçat ajustant-lo als requeriments de l’entorn urbà i 
eixamplament de la calçada al revolt de la riera del Gorg mitjançant l’ampliació de l’obra de 
fàbrica existent. Es preveu donar continuïtat i millorar els itineraris longitudinals en ambdós 
marges, així com l’execució de nous passos de vianants i la millora de les contencions i 
proteccions existents. S’inclou la millora del drenatge de la carretera i el sanejament dels 
carrers adjacents i de la xarxa d’aigua potable. 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant Vicenç 
de Montalt, de les obres del “Projecte constructiu de millora del tram de la carretera BV-5031 
entre la confluència del Carrer Major i el PK 8+940. TM Sant Vicenç de Montalt” (Codi: 
4767-PC-01) i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 436.311,13 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

Cost (IVA 
inclòs) 

436.311,13 EUR  234.931,13 EUR 201.380,00 EUR 

 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import 
estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
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- l’aprovació i execució de les obres del “Projecte constructiu de millora del tram de la 

carretera BV-5031 entre la confluència del Carrer Major i el PK 8+940. TM Sant Vicenç 
de Montalt” (Codi: 4767-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, amb un import total de 436.311,13 EUR, IVA inclòs, dels quals 234.931,13 
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101,i 201.380,00 EUR corresponen 
a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017,condicionada a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis,  
 
- la gestió de l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal dels terrenys de propietat privada 

que figuren en la relació de béns i drets afectats per les obres del projecte constructiu de 
referència. 

 
- En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu 

import estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt  
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
amb una aportació econòmica de 201.380,00 EUR, corresponent al cost de l’actuació 
inicialment previst i assumit. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt haurà d’haver 
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder 
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals 
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de 
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o 
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que 
estiguin fora de la calçada, aniran amb càrrec a l’Ajuntament.  
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.  
 
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
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a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres  
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest 
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-5031 i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció dels vehicles.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
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de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt: Miquel Àngel Martínez Camarasa, Alcalde 
President; Cristina Marín Carcassona, Secretària accidental de l’Ajuntament; Per la Diputació 
de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat.)”                                                                                                                        (...) 
 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 436.311,13 EUR, dels quals 234.931,13 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses 
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de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 201.380,00 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a 
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure i, així mateix, 
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a 
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.” 

 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, sobre les obres del projecte 
constructiu de “Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-431 i carrer 
Josep Cirera. TM Prats de Lluçanès”, per un import de 307.857,62 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 següent: 

 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-4401, en el terme 

municipal de Prats de Lluçanès. Aquesta via és gestionada per la Diputació a 
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2.  Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
3. Actualment, la cruïlla de la carretera BV-4401 amb la carretera B-431 (aquesta 

última, de titularitat de la Generalitat) i amb el carrer Josep Cirera a la població de 
Prats de Lluçanès, presenta problemes consistents en l’excés de velocitat dels 
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vehicles que circulen per la B-431 en direcció al nucli urbà de Prats de Lluçanès, 
el pendent pronunciat entre la B-431 i el carrer Josep Cirera, que dificulta la 
maniobra i la visibilitat, o la manca d’un itinerari de vianants entre el nucli urbà i el 
Camí de Sant Andreu. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de les obres de 
“Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-431 i carrer Josep Cirera. TM 
Prats de Lluçanès”, en el qual es fa una proposta de millora de la cruïlla. El 
projecte, amb un import total de 397.742,38 EUR (IVA inclòs), preveu la 
construcció d’una rotonda de 32 m de diàmetre exterior, voreres i passos de 
vianants que connectin el nucli urbà amb l’esmentat camí, nou enllumenat a 
l’àmbit i millores en determinats serveis afectats (drenatge, abastament d’aigua i 
telecomunicacions). 

 
5.  La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 
6. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe 

tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels 
respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit 
projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de 
restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons 
s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa del conveni, que es preveu de conformitat amb 
l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
8. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 

determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la 
carretera, afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, una 
vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.  

 
9. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

397.742,38 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

Cost (IVA 
inclòs) 

397.742,38 EUR 307.857,62 EUR 89.884,76 EUR 
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10. Per part de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès s’ha aportat el certificat acreditatiu 
de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació 
objecte del conveni. 

 
11. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 397.742,38 EUR, dels 

quals 307.857,62 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 
la resta, de 89.884,76 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. 

 
2. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
3. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
4. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
5. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
6. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la 

Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord 
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure. 

 
7. De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia 
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vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació 
amb independència del seu origen. 

 
8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 

 
9. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 

nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el 
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb la finalitat de l’execució de les 
obres del projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-
431 i carrer Josep Cirera. TM Prats de Lluçanès” (Codi: 6037-PC-01), tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

SOBRE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE ROTONDA A LA CRUÏLLA DE 
LES CARRETERES BV-4401, B-431 I CARRER JOSEP CIRERA. 

 TM PRATS DE LLUÇANÈS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

590 
 

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Isaac Peraire Soler, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Anna 
Claria Vila. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-4401, en el terme municipal 
de Prats de Lluçanès. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. Actualment, la cruïlla de la carretera BV-4401 amb la carretera B-431 (aquesta última, de 
titularitat de la Generalitat) i amb el carrer Josep Cirera d’aquella població, presenta 
problemes com l’excés de velocitat dels vehicles que circulen per la B-431 en direcció al 
nucli urbà de Prats de Lluçanès, el pendent pronunciat entre la B-431 i el carrer Josep 
Cirera, que dificulta la maniobra i la visibilitat, o la manca d’un itinerari de vianants entre el 
nucli urbà i el Camí de Sant Andreu. 
 
IV. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de les obres de “Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-4401, B-431 i carrer 
Josep Cirera. TM Prats de Lluçanès”, en el qual es fa una proposta de millora de la cruïlla. 
El projecte, amb un import total de 397.742,38 EUR (IVA inclòs), preveu la construcció d’una 
rotonda de 32 m de diàmetre exterior, voreres i passos de vianants que connectin el nucli 
urbà amb l’esmentat camí, nou enllumenat a l’àmbit i millores en determinats serveis 
afectats (drenatge, abastament d’aigua i telecomunicacions). 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Prats de 
Lluçanès, de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-
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4401, B-431 i carrer Josep Cirera. TM Prats de Lluçanès” (Codi: 6037-PC-01) i la definició 
de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 397.742,38 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

Cost (IVA 
inclòs) 

397.742,38 EUR 307.857,62 EUR 89.884,76 EUR 

 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import 
estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de les 

carreteres BV-4401, B-431 i carrer Josep Cirera. TM Prats de Lluçanès” (Codi: 6037-PC-
01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import 
total de 397.742,38 EUR, IVA inclòs, dels quals 307.857,62 EUR, corresponen al cost de 
l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104, i 89.884,76 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent,  

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis,  
 
- en cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu 

import estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès  
 
L’Ajuntament de Prats de Lluçanès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb 
una aportació econòmica de 89.884,76 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès haurà d’haver 
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder 
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
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L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals 
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de 
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o 
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que 
estiguin fora de la calçada, aniran amb càrrec a l’Ajuntament. 
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.  
 
L’Ajuntament, inicialment, posarà a disposició de la Diputació per a l’execució de les obres 
els terrenys de les finques afectades d’expropiació i/o ocupació temporal segons el projecte 
constructiu. 
 
L’Ajuntament cedirà a la Diputació i a la Generalitat els terrenys expropiats destinats a la 
calçada de les dues carreteres afectades (la BV-4401, de la Diputació i la B-431, de la 
Generalitat), sempre d’acord a l’obra finalment executada i al plànol de titularitats que 
s’acordi a l’Acta de Recepció. 
 
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres  
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest 
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-4401 i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

593 
 

Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
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Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès: Isaac Peraire Soler, Alcalde President; Anna 
Claria Vila, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                           (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 397.742,38 EUR, dels quals 307.857,62 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 89.884,76 EUR, 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’alcalde i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a 
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, 
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a 
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.” 

 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
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Barcelona i els ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, sobre les 
obres del projecte constructiu de “Millora de traçat de la carretera BV-5224 entre 
el carrer Progrés i la variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant Vicenç de Torelló”, 
per un import total d’1.454.752,32 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 següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5224. Aquesta via 

és gestionada per la Diputació a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals i executa accions 
adreçades a minvar aquest risc. 

 
3. El tram de la carretera BV-5224, entre el PK 7+000 i el 7+850, constitueix la via de 

comunicació de Torelló amb Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. Té 
unes condicions d’amplada i de traçat que es troben per sota del que li 
correspondria per la IMD que té, i sobretot presenta un gir complicat cap al carrer 
Progrés al terme municipal de Torelló. En aquest punt cal afegir la manca de 
visibilitat provocada per l’existència d’una masia a peu de carretera, així com la 
necessitat de consolidar un itinerari de vianants segur i confortable per unir els 
pobles de la Vall així com la millora dels accessos directes a la carretera, tant de 
finques com de camins públics. 

 
4. A petició dels ajuntaments de Torelló i Sant Vicenç de Torelló, l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’abans esmentada Gerència 
de Serveis de la Diputació de Barcelona, va redactar el projecte constructiu de les 
obres de “Millora de traçat de la carretera BV-5224 entre el carrer Progrés i la 
Variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant Vicenç de Torelló”. Aquest projecte té com 
a objectius dotar la carretera en aquell tram de l’ample adequat, millorar la 
seguretat viària a la cruïlles del carrer Progrés (nova rotonda) i Sant Vicenç 
(millora del carril central de gir), crear un itinerari segur pels vianants (fins a la 
Variant de Torelló) i augmentar la visibilitat a la corba del Molinot. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu, en els 
termes municipals de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló. 

 
6. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de 

Barcelona ha formulat la preceptiva Memòria justificativa, que es preveu a l’art. 50. 
1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la qual 
estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona, per una banda, i els 
ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, per una altra banda, als 
efectes de l’execució de les obres, que tindran un cofinançament per part de la 
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Diputació i de l’Ajuntament de Torelló. Així mateix, en el conveni s’estableix una 
definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de la competència 
de cadascuna de les parts, dintre de l’àmbit d’execució de les obres objecte del 
referit projecte constructiu que, una vegada finalitzades les obres, hauran de 
restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de cadascun dels 
ajuntaments esmentats, segons s’especifica en la part dispositiva del present 
conveni.  

 
7. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 

determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la 
carretera, afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç 
de Torelló, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta 
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb la signatura dels legals 
representants de tots els ens participants.  

 
8. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

1.514.278,57 EUR, amb la següent assignació del repartiment de la financiació de 
les obres, que es realitzarà entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Torelló, de la manera següent:  

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Torelló 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.514.278,57 
EUR 

1.454.752,38 EUR 59.526,19 EUR 

 
9. Per part de l’Ajuntament de Torelló s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 

disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni. 

 
10. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total d’1.514.278,57 EUR, dels 

quals 1.454.752,38 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 
la resta de 59.526,19 EUR, corresponents a l’aportació econòmica de l’Ajuntament 
de Torelló, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, 
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 

que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. 

 
2. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
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comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
3. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
4. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
5. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
6. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la 

Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord 
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure. 

 
7. De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia 
vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació 
amb independència del seu origen. 

 
8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Torelló i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, amb la 
finalitat de l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de traçat de la 
carretera BV-5224 entre el carrer Progrés i la Variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant 
Vicenç de Torelló”(Codi: 6013-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta del 
conveni que es transcriu a continuació: 
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(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE 

TRAÇAT DE LA CTRA. BV-5224 ENTRE EL CARRER PROGRÉS I LA VARIANT DE 
TORELLÓ PK 7+000-7+850 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016. 
 
AJUNTAMENT DE TORELLÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Jaume Vivet Soler, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Freixa Costa. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Eric Sibina Márquez, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 
Montserrat Arnedo Gómez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 
carretera BV-5224, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació. 
 
II. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals de la seva titularitat és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest 
risc. 
 
III. El tram de la carretera BV-5224, entre el PK 7+000 i el 7+850, constitueix la via de 
comunicació de Torelló amb Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. Té unes 
condicions d’amplada i de traçat que es troben per sota del que li correspondria per la IMD 
que té, i sobretot presenta un gir complicat cap al carrer Progrés. En aquest punt cal afegir 
la manca de visibilitat provocada per l’existència d’una masia a peu de carretera, així com la 
necessitat de consolidar un itinerari de vianants segur i confortable per unir els pobles de la 
Vall així com la millora dels accessos directes a la carretera, tant de finques com de camins 
públics. 
 
III. A petició dels ajuntaments de Torelló i Sant Vicenç de Torelló, l’Oficina de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a l’abans esmentada Gerència de Serveis de la 
Diputació de Barcelona, va redactar el projecte constructiu de les obres de “Millora de traçat 
de la carretera BV-5224 entre el carrer Progrés i la Variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant 
Vicenç de Torelló”. Aquest projecte té com a objectius dotar la carretera en aquell tram de 
l’ample adequat, millorar la seguretat viària a la cruïlles del carrer Progrés (nova rotonda) i 
Sant Vicenç (millora del carril central de gir), crear un itinerari segur pels vianants (fins a la 
Variant de Torelló) i augmentar la visibilitat a la corba del Molinot. 
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IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu, en els termes municipals 
de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló. 
 
V. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona 
ha formulat la preceptiva Memòria justificativa, que es preveu a l’art. 50. 1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la qual estableix una proposta 
de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de col·laboració, a celebrar entre la 
Diputació de Barcelona, per una banda, i els ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de 
Torelló, per una altra banda, als efectes de l’execució de les obres, que tindran un 
cofinançament per part de la Diputació i de l’Ajuntament de Torelló. Així mateix, en el 
conveni s’estableix una definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de la 
competència de cadascuna de les parts, dintre de l’àmbit d’execució de les obres objecte del 
referit projecte constructiu que, una vegada finalitzades les obres, hauran de restar sota la 
competència de la Diputació de Barcelona i de cadascun dels ajuntaments esmentats, 
segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
VI. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló, 
considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per 
part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions 
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una 
vegada hagin estat executades. 
 
VII. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Torelló i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, té per objecte 
regular, d’acord amb la proposta del referit informe tècnic, les obligacions que pertoquen a 
cadascuna de les administracions participants en ordre a l’execució de les obres i a la 
definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit 
d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data .................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament de Torelló i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en ordre a la determinació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts als efectes de l’execució de les obres del projecte 
constructiu de “Millora de traçat de la carretera BV-5224 entre el carrer Progrés i la Variant 
de Torelló. TTMM Torelló i Sant Vicenç de Torelló” (Codi: 6013-PC-01), així com la 
determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a 
la seva execució per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.514.278,57 EUR (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torelló: 
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Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Torelló 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.514.278,57 
EUR  

1.454.752,38 
EUR 

59.526,19 EUR 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de traçat de la carretera BV-

5224 entre el carrer Progrés i la Variant de Torelló. TTMM Torelló i Sant Vicenç de 
Torelló” (Codi: 6013-PC-01), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total d’1.514.278,57 EUR, IVA inclòs, 
dels quals 1.454.752,38 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la 
resta de 59.526,19 EUR, corresponents a l’aportació econòmica prevista de l’Ajuntament 
de Torelló, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.  

 
- la contractació d’aquestes obres,  
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de servei; 
 
- en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 

import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions de 
cadascuna de les parts; 

 
- la Diputació de Barcelona efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre 

a l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres 
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets 
afectats continguda en el projecte constructiu; 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva 
senyalització horitzontal i vertical fixa, dintre de l’àmbit de les obres executades. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Torelló 
 
L’Ajuntament de Torelló es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst, de 59.526,19 EUR.  
 
Així mateix, prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Torelló ha d’haver 
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària 
de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part 
de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions de cadascuna 
de les parts referides. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

601 
 

L’Ajuntament de Torelló procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres 
mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un 
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Torelló cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada i 
pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal 
per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Torelló designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Torelló assumirà la titularitat de tots aquells 
elements construïts que estiguin fora de la calçada de la carretera BV-5224 i que estiguin 
dins del seu terme municipal. 
 
Un cop executades les obres, l’Ajuntament de Torelló es farà càrrec de la conservació i 
manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de 
la calçada de la carretera que es trobin situats dins del terme municipal de Torelló. Es 
detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Carrer del Progrés: Tots els elements (calçada, carril bici, drenatge, senyals, etc.) 

 Camí de Joanet de Pujols: Tots els elements (calçada, drenatge, senyalització, 
contencions, etc.) en el tram dins el terme municipal de Torelló. 

 BV-5224: Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera i enllumenat dins el 
terme municipal de Torelló. 

 
Quart. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de 
titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o 
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del 
projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló designarà un tècnic municipal per fer el seguiment 
de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló assumirà la titularitat 
de tots aquells elements construïts que estiguin fora de la calçada de la carretera BV-5224 i 
que estiguin dins el seu terme municipal. 
 
Un cop executades les obres, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló es farà càrrec de tots 
els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la 
carretera que es trobin situats dins el terme municipal de Sant Vicenç de Torelló. 
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 BV-5224: Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera i enllumenat dins el 
terme municipal de Sant Vicenç de Torelló. 

  

 BV-5228: Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera i enllumenat (columnes 
i balises) dins el terme municipal de Sant Vicenç de Torelló. 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

602 
 

Cinquè. – Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç 
de Torelló 
 
Els compromisos abans indicats hauran d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració 
corresponent a aquestes obres, que haurà de ser signat pels dos Ajuntaments i la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
Pactes Segon, Tercer i Quart.  
 
Sisè. – Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos.  
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que algun dels ajuntaments participants 
vulguin introduir al llarg de l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran 
l’informe previ favorable de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’ajuntament corresponent. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
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Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Onzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Dotzè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i els 
altres dos representants tècnics de cadascun dels ajuntaments participants. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Torelló: Jaume Vivet Soler, Alcalde President; Montserrat Freixa 
Costa, Secretària de l’Ajuntament; Per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Èric Sibina 
Márquez, Alcalde President; Montserrat Arnedo Gómez, Secretària de l’Ajuntament; Per la 
Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                                                                                          (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total d’1.514.278,57 EUR, dels quals 
1.454.752,38 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de 
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despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 59.526,19 EUR 
corresponents a l’aportació de l’Ajuntament de Torelló al finançament de les obres, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat 
de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments de Torelló i de 
Sant Vicenç de Torelló, als efectes de la posterior formalització del conveni amb les 
signatures dels representants legals de totes les parts i significant al citats ajuntaments 
que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el 
conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
de totes les entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, 
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants de totes les parts, d’acord al que es disposa a 
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Callús, sobre les obres del projecte constructiu de 
“Reurbanització d’un tram de voreres a la travessera de la carretera C-1410z 
(entre la passera del Riu i el carrer del Riu). TM Callús”, per un import total de 
75.312,58 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 següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera C-1410z, en el terme 

municipal de Callús. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
3. Actualment, el tram de la carretera C-1410z a Callús entre el carrer del Riu i la 

passera del Riu, presenta mancances a nivell d’accessibilitat, ja que part de les 
voreres es troben en mal estat i part estan situades per sota el nivell actual de la 
calçada, no podent garantir la continuïtat dels itineraris de vianants. També hi ha 
algunes deficiències respecte el drenatge actual de la carretera, repercutint 
negativament en la seguretat d’aquesta via. 

 
4. A petició de l’Ajuntament de Callús, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 

Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
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Diputació, va redactar el projecte constructiu de les obres de “Reurbanització d’un 
tram de voreres a la travessera de la C-1410z (entre la passera del riu i el carrer 
del Riu). TM Callús”, en el qual es fa una proposta d’actuació per a millorar les 
voreres existents a costat i costat d’aquest tram urbà de la carretera C-1410z, per 
tal d’aconseguir un itinerari de vianants segur, accessible i continu. El projecte 
preveu les actuacions necessàries per tal de garantir la continuïtat de l’itinerari de 
vianants pel marge dret, refer la vorera i construir una orella al marge esquerre, 
millorant així la seguretat i accessibilitat de vehicles i vianants. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 
6. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa del conveni, que es preveu a l’article 50. 1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la qual estableix 
una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de col·laboració, a 
celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Callús, als efectes de 
l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que, una 
vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva 
de la minuta del conveni. 

 
7. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

178.217,48 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Callús 

Cost (IVA 
inclòs) 

178.217,48 EUR 75.312,58 EUR 102.904,90 EUR 

 
8. Per part de l’Ajuntament de Callús s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 

disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni. 

 
9. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 178.217,48 EUR, dels 

quals 75.312,58 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 
102.904,90 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 

que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua 
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. 

 
2. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
3. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
4. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
5. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
6. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la 

Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord 
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure. 

 
7. De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el 
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia 
vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació 
amb independència del seu origen. 

 
8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 

 
9. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 

nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
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Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el 
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Callús, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
projecte constructiu de “Reurbanització d’un tram de voreres a la travessera de la C-
1410z (entre la passera del riu i el carrer del Riu). TM Callús” (Codi: 6127-PC-01), tot 
això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CALLÚS SOBRE LES 

OBRES DE REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DE VORERES A LA TRAVESSERA DE LA 
CTRA. C-1410z (ENTRE LA PASSERA DEL RIU I EL CARRER DEL RIU) PK 8+120-8+200 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016. 
 
AJUNTAMENT DE CALLÚS, representat per l’Il·lm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Joan Badia Pujol, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Casas 
Vilardaga. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera C-1410z, en el terme municipal de Callús, és una via de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. Actualment, el tram de la carretera C-1410z entre el carrer del Riu i la passera del riu, 
presenta mancances a nivell d’accessibilitat, ja que part de les voreres es troben en mal 
estat i part estan situades per sota el nivell actual de la calçada, no podent garantir la 
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continuïtat dels itineraris de vianants. També hi ha algunes deficiències respecte el drenatge 
actual de la carretera, repercutint negativament en la seguretat d’aquesta via.  
  
IV. A petició de l’Ajuntament de Callús, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de les obres de “Reurbanització d’un tram de voreres a la travessera de la C-
1410z (entre la passera del riu i el carrer del Riu). TM Callús”, en el qual es fa una proposta 
d’actuació per a millorar les voreres existents a costat i costat d’aquest tram urbà de la 
carretera C-1410z, per tal d’aconseguir un itinerari de vianants segur, accessible i continu. 
El projecte preveu les actuacions necessàries per tal de garantir la continuïtat de l’itinerari 
de vianants pel marge dret, refer la vorera i construir una orella al marge esquerre, millorant 
així la seguretat i accessibilitat de vehicles i vianants. 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Callús, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Callús, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Callús, de les obres del projecte 
constructiu de “Reurbanització d’un tram de voreres a la travessera de la C-1410z (entre la 
passera del riu i el carrer del Riu). TM Callús” (Codi: 6127-PC-01) i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 178.217,48 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Callús: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Callús 

Cost (IVA 
inclòs) 

178.217,48 EUR 75.312,58 EUR 102.904,90 EUR 

 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import 
estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de l’Ajuntament. 
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Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Reurbanització d’un tram de voreres a 

la travessera de la C-1410z (entre la passera del riu i el carrer del Riu). TM Callús” (Codi: 
6127-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 178.217,48 EUR, IVA inclòs, dels quals 75.312,58 EUR, corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101, i 102.904,90 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Callús, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionada a l’efectivitat de la modificació 
de crèdit corresponent, 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis,  
 
- en cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu 

import estarà destinat a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de 
l’Ajuntament. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Callús  
 
L’Ajuntament de Callús es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una 
aportació econòmica de 102.904,90 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Callús haurà d’haver presentat davant de 
la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de 
l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de 
les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals 
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de 
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o 
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que 
estiguin fora de la calçada, aniran amb càrrec a l’Ajuntament.  
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.  
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Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres. 
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest 
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada de la carretera C-1410z i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de contenció dels vehicles.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Callús: Joan Badia Pujol, Alcalde President; Montserrat Casas 
Vilardaga, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”     (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 178.217,48 EUR, dels quals 75.312,58 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
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l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 102.904,90 EUR, 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Callús, als 
efectes de la posterior formalització del conveni per ambdues parts, i significant al citat 
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, 
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants de les parts, d’acord al que es disposa a l'article 
309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la formalització de preacord 17/X/242538 ”Projecte constructiu d’urbanització 
de la travessera urbana BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs d’execució d’obres, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar la minuta del 
conveni específic corresponent, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.- 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 següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (3972/17), de data 28 

d’abril de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

NIF P0824700I 

Preacord  
Projecte constructiu d’urbanització de la travessera urbana 
BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

320.000,00 

Periodificació (EUR) 
2017 160.000,00 

2018 160.000,00 

Classe de recurs  Execució d’obres 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
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Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. Els preacords consistents en l’execució d’obres per la pròpia Diputació, es 

formalitzen d’ofici a partir del seu any d’inici, donant compliment a allò establert en 
l’article 3 de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

3. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 
carretera BV-4316, en el terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer, la qual és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  

 
4. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar 

els respectius àmbits de conservació i manteniment, així com el finançament de 
l’actuació d’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic, s’ha elaborat la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre ambdues administracions. 

 
5. L’import total de l’actuació a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

1.034.674,99 euros, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts, d’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic: 

 

Total IVA inclòs Diputació de Barcelona Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

1.034.674,99 626.985,04 407.689,95 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la manera 
següent: 
 

 306.985,04 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 
del pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat.  

 

 320.000,00 euros corresponent al preacord assolit en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer haurà d’adjuntar un certificat, emès per la 
Intervenció municipal, acreditatiu de la disponibilitat pressupostària pel finançament de 
l’aportació municipal, abans de la signatura del present conveni. 

 
6. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives 
que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
7. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment 
de les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
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Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs d’execució d’obres, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

NIF P0824700I 

Actuació 
Projecte constructiu d’urbanització de la travessera urbana 
BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800 

Codi XGL 17/X/242538 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

320.000,00 

Cost total estimat (EUR) 1.034.674,99 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2017 160.000,00 

2018 160.000,00 

Classe de recurs  Execució d’obres 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Segon.- FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant 
conveni específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de 
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22 
d’abril de 2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. 
Àngel Torres Sancho, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Concepció Vila València . 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 

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

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

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la 
Diputació han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació 
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i 
conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb 
l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (7872/2016), de data 29 de 

juliol de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

NIF P0824700I 

Preacord  
Reurbanització travessera urbana BV 4316 trams ctra. 
Muntanyola-C Verdaguer i C Puig-Av. d’Osona 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

320.000,00 

Periodificació (EUR) 
2017 160.000,00 

2018 160.000,00 

Tipus de preacords Base de concertació 

 
IV. En data 11 d’abril de 2017, l’ens destinatari sol·licità a la Diputació la modificació dels 

preacords aprovats, sol·licitud que ha estat objecte d’informe de preavaluació favorable 
per part dels centres gestors afectats. D’acord amb l’establert als articles 22 i 23 de les 
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla, 
concorren les circumstàncies que justifiquen l’aprovació. 

 
V. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3972/17, de 28 d’abril 

de 2017, es va aprovar la modificació de preacord assolit en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en el sentit de modificar la 
classe del recurs:  

 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

NIF P0824700I 

Preacord  
Projecte constructiu d’urbanització de la travessera 
urbana BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 
6+800 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de 
la diversificació econòmica 

Classe de recurs  Execució d’obres 

Centre gestor 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

320.000,00 
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Periodificació (EUR) 
2017 160.000,00 

2018 160.000,00 

Tipus de preacords Base de concertació 

 
VI. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10332/16), de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
VII. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la Diputació de Barcelona s’han 

compromès a desenvolupar conjuntament l’actuació “Projecte constructiu d’urbanització 
de la travessera urbana BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800. T.M. Santa 
Eulàlia de Riuprimer” amb un PEC d’1.034.674,99 euros (IVA inclòs), redactat per 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació. 

 

El projecte constructiu esmentat té per objecte completar la re-urbanització del tram de 
la travessera BV-4316 entre el PKi 6+300 i el PKf 6+800, per tal de donar continuïtat a 
les actuacions executades en una primera fase on es va realitzar la re-urbanització i 
pacificació del tram central de la citada travessera.  

 
VIII. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 

carretera BV-4316, en el terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer, la qual és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  

 
IX. Per tal de donar compliment a l’article 3.5 de les instruccions de gestió, cal procedir, per 

tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer 
efectiva a través d’acords o resolucions administratives que aprovin la concessió d’ajuts 
de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de prestació d’aquest suport i la 
seva execució. 

 
X. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
XI. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic el 

text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data .......... 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació “Projecte constructiu d’urbanització de la travessera urbana BV-4316, 
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àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800”, en ordre a l’execució de les obres, la definició 
de l’àmbit de conservació i manteniment i el finançament de l’actuació d’acord amb els 
àmbits de titularitat de l’espai públic, establint el cost de l’àmbit de titularitat municipal en 
727.689,95 euros i el de la Diputació en 306.985,04 euros. 

 

Per al finançament de l’àmbit de titularitat municipal (727.689,95 euros), l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, té atorgat un ajut d’execució d’obres, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
320.000,00 euros, aprovat mitjançant resolució de la Presidència d’aquesta corporació 
de data 28 d’abril de 2017 (D 3972/17). 

 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 

NIF P0824700I 

Actuació 
Projecte constructiu d’urbanització de la travessera urbana 
BV-4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800 

Codi XGL 17/X/242538 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

320.000,00 

Cost total estimat 
(EUR) 

1.034.674,99 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2017 160.000,00 

2018 160.000,00 

Classe de recurs  Execució d’obres 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
La resta de finançament de l’àmbit de titularitat municipal (407.689,95 euros) serà 
assumit directament per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.  
 
El cost de l’àmbit de titularitat de la Diputació (306.985,04 euros) anirà a càrrec del 
pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-
la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Execució d’obres 

Aplicació pressupostària G/50100/45300/65060............320.000,00 euros        
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La Diputació de Barcelona serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu d’urbanització de la travessera urbana BV-
4316, àmbits est i oest PKi 6+300 a PKf 6+800. T.M. Santa Eulàlia de Riuprimer”, amb un 
pressupost d’execució per contracte d’1.034.674,99 Eur. Talment, s’encarregarà de la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres, que podrà executar amb 
mitjans propis o contractació externa de serveis. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, l’import de 
la baixa recaurà sobre el cost d’àmbit municipal (727.689,95 Eur.), sense necessitat de 
subscriure una nova addenda. No obstant això, a efectes de la baixa d’adjudicació, l’import 
de la baixa és distribuirà primerament sobre l’aportació municipal (407.689,95 Eur.) i, en el 
cas que aquest import fos superior a l’aportació econòmica municipal, la diferència recaurà 
sobre el preacord de les Meses de concertació (320.000,00 Eur.) per tal que l’Ajuntament 
pugui sol·licitar, si s’escau, la modificació de preacord pel saldo no executat. 
 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
2. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a l’execució de 

les obres és de quatre-cents set mil sis-cents vuitanta-nou euros amb noranta-
cinc cèntims (407.689,95 €). 

 

3. L’Ajuntament haurà d’adjuntar un certificat, emès per la Intervenció municipal, 
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària, dels recursos aportats per a finançar la 
seva part de les obres abans de la signatura del present conveni. 

 

4. El pagament de l’aportació de l’Ajuntament es farà efectiu un cop siguin notificades 
les certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat acompanyades de la liquidació corresponent per 
tal que l’Ajuntament faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 

 

5. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les 
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del 
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer. 

 
6. Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més amunt, l’ens 

destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes envers la Diputació de Barcelona. 
 

3. Conservació i manteniment 
 
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà 
càrrec, dintre de l’àmbit de les obres construïdes, de la conservació i del manteniment de la 
calçada de la carretera, dels elements de contenció de vehicles i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres. 
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4. Vigència del conveni 
 

1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins a la finalització de les obres que no pot superar l’any 2020.  

 
2. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

5. Seguiment de les actuacions 
 

1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 

 
2. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva 

la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com 
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 

3. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
altre representant tècnic de l’Ajuntament. 

 

4. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per 
al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni, i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 

 
6. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 

7. Règim de lliurament  
 

1. La Diputació lliurarà les obres amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres mesos 
següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 

 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
3. L’ens destinatari ha de realitzar el tràmit de recepció, mitjançant la presentació del 

document normalitzat, com a màxim en el termini de 3 mesos, comptat a partir de la data 
del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver realitzat l’esmentat 
tràmit, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament. 

 
8. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
9. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

la seva resolució. 
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2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
10. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

 
11. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
12. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà la Diputació de Barcelona com a ens executor material 
de les actuacions. 
 
13. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix, 
respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- RETENIR CRÈDIT plurianual per un import total d’UN MILIÓ TRENTA-
QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE euros amb NORANTA-NOU cèntims 
(1.034.674,99 €), dels quals 626.985,04 EUR corresponen al cost de l’actuació assumit 
per la Diputació, i 407.689,95 EUR corresponen a l’aportació municipal, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, condicionada a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent.  
 
El cost assumit per la Diputació anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2017 306.985,04 50100 45301 61101 

Exercici 2017 160.000,00 50100 45300 65060 

Exercici 2018  160.000,00 50100 45300 65060 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

621 
 

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de 
l’exercici 2018. 
 
Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa. 
 
Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer 
de la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
modificació del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau en aplicació de l’ajut econòmic 17/X/235384 aprovat per la Junta de Govern, 
en sessió de data 27 d’abril de 2017, per a l’actuació “Projecte conjunt de mini 
rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint 
Verdaguer. TM Vilanova de Sau”, en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- 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 següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decrets de la presidenta de la Diputació de Barcelona (7730/2016 i 

10295/2016), de data 28 de juliol de 2016 i 24 d’octubre de 2016, respectivament, 
es van aprovar els preacords següents, en el marc de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Vilanova de Sau 

NIF P0830400H 

Preacord  
Execució del projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la 
carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint 
Verdaguer. TM Vilanova de Sau 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

86.187,16 

Periodificació (EUR) 2017 86.187,16 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
Ens destinatari Ajuntament de Vilanova de Sau 

NIF P0830400H 

Preacord  
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-
141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. TM Vilanova 
de Sau 
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Import concedit 
(EUR) 

66.029,14  

Periodificació 
prevista (EUR) 

2017 66.029,14  

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Tipus de preacord Complement sectorial 

 
2. En data 7 de març de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització dels 

preacords esmentats, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Per Acord (177/17) la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 

2017, aprovà, per delegació de la Presidència, el dictamen pel qual es proposava, 
en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, l’aprovació de la 
formalització de preacord 17/X/235384 del conveni de col·laboració, a formalitzar 
amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau, referent a les obres de l’actuació “Projecte 
conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i urbanització del Passeig 
de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”. 

 
Atès que el referit conveni no ha estat formalitzat administrativament. 

 
4. Vist que s’ha de modificar el text del conveni de col·laboració esmentat, entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau, amb la finalitat de 
modificar el pacte 2.6 relatiu a la distribució de l’import de la baixa que es pugui 
produir en el procés d’adjudicació de les obres, en el sentit d’establir que en cas de 
produir-se una baixa d’adjudicació, aquest import podrà ser objecte de canvi de 
destinació pel que fa al preacord que conforma la base de concertació, assolit en el 
marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació del text del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau, que va ser aprovat en virtut 
d’un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
celebrada en data 27 d’abril de 2017 (AJG 177/17) en aplicació de l’ajut 17/X/235384, 
per a l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i 
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, en el marc de 
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del “Pla 
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Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb la finalitat de modificar el pacte 2.6 relatiu a 
la distribució de l’import de la baixa d’adjudicació que es pugui produir en el procés 
d’adjudicació del contracte d’obres, en el sentit d’establir que en cas de produir-se una 
baixa d’adjudicació, aquest import podrà ser objecte de canvi de destinació pel que fa 
al preacord que conforma la base de concertació de Meses de concertació del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 

El text del conveni específic amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau, integrant la 
modificació referida en el punt anterior, es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de 
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22 
d’abril de 2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Joan Riera 
Comellas, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Gros Roca . 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 

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

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

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació han 
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova 
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en 
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com 
noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. Per decrets de la presidenta de la Diputació de Barcelona (7730/2016 i 10295/2016), de 

data 28 de juliol de 2016 i 24 d’octubre de 2016 respectivament, es van aprovar els 
preacords següents, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Vilanova de Sau 

NIF P0830400H 

Preacord  
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la 
carretera N-141d i urbanització del Passeig de 
Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

152.216,30 euros 

Periodificació (EUR) 2017 152.216,30 euros 
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Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat 

Tipus de preacords 
Base de concertació                  86.187,16 euros 
Complement sectorial                66.029,14 euros 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10332/16), de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. L’Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

desenvolupar conjuntament l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la 
carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau” 
amb un PEC de 482.220,44 euros (IVA inclòs), redactat per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació. 

 
El projecte constructiu esmentat té per objecte la millora de la seguretat viària a la 
cruïlla de la N-141d amb el Passeig Jacint Verdaguer mitjançant l’execució d’una mini 
rotonda i la reurbanització del Passeig Jacint Verdaguer creant un vial de plataforma 
única.  

 
VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 

carretera N-141d, en el terme municipal de Vilanova de Sau, la qual és gestionada per 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  

 
VII. En data 7 de març de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització dels 

preacords esmentats, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VIII. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
IX. Els preacords anteriors s’han formalitzat administrativament, a través de conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data 
.......... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
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1. L’Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i 
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, en ordre a 
l’execució de les obres, la definició de l’àmbit de conservació i manteniment i el 
finançament de l’actuació d’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic, establint 
el cost de l’àmbit de titularitat municipal en 416.191,30 euros i el de la Diputació en 
66.029,14 euros.  

 
Per al finançament de l’àmbit de titularitat municipal (416.191,30 euros), l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau té atorgat un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import de 346.930,15 euros, aprovat 
mitjançat resolució de la Presidència d’aquesta corporació de data 29 de setembre de 2016 
(D 9384/16). Per a la resta del finançament, l’ens destinatari té concedit un preacord per un 
import de 86.187,16 euros que es formalitzarà amb l’aprovació del present conveni i que 
inclou el cost de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
serveis aquests valorats en 16.926,01 euros.   
 
Per al finançament de l’àmbit de titularitat de la Diputació (66.029,14 euros), l’Ajuntament té 
atorgat un ajut econòmic de complement sectorial (D 10295/16). 
 

Ens destinatari Ajuntament de Vilanova de Sau 

NIF P0830400H 

Actuació 
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la 
carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint 
Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau 

Codi XGL 17/X/235384 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

152.216,30 euros 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 
Termini màxim 

d’execució i 
justificació 

2017 
152.216,30 

euros  
30 de novembre 

de 2018 

Classe de recurs  
                          Base de concertació       86.187,16 euros 
Ajut econòmic: 
                          Complement sectorial     66.029,14 euros 

Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  
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2. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària 
G/50100/45301/76261  ................  66.029,14 euros 
G/50100/45300/76260 .................  86.187,16 euros 

      
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la manera següent: 
 

 66.029,14 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement sectorial del Pla “Xarxa de 
Govern Locals 2016-2019”. 

 

 86.187,16 euros corresponent al preacord que conforma la base de concertació de 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que inclou el cost 
de la direcció facultativa de l’obra i la coordinació de seguretat i salut, serveis valorats 
en 16.926,01 euros (IVA inclòs).  

 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
N-141d autoritza, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova de Sau l’execució de les obres 
contingudes al “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i 
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, no tenint validesa 
l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat 
Projecte. L’Acta de recepció de les obres haurà de comptar amb el vist i plau de la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. Per part de l’ens destinatari: 
 
3. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
4. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 

amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a favor 
seu. 

 
5. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 

compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 
 
6. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els drets 

d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou els drets 
d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 

 
7. L’Ajuntament de Vilanova de Sau serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 

licitació i execució de les obres del projecte “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla 
de la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de 
Sau”, amb un pressupost d’execució per contracte de 482.220,44 euros. Talment, 
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s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres, 
que podrà executar amb mitjans propis o contractació externa. El cost d’aquests serveis 
estimat en 16.926,01 euros està inclòs en l’aportació de la Diputació de Barcelona.  

 
8. En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, l’import 

de la baixa recaurà, sense la necessitat de subscriure una nova addenda, sobre el cost 
d’àmbit municipal (416.191,30 Eur) finançada mitjançant ajuts econòmics assolits en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
(346.930,15 Eur.) i del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (69.261,15 Eur. – 
import corresponent al preacord de 86.117,46 Eur, deduint l’import de 16.926,01 Eur. 
del cost de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres). De 
l’import de la baixa d’adjudicació només podrà ser objecte de canvi de destinació el 
preacord que conforma la base de concertació de Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” (69.261,15 Eur.) prèvia sol·licitud de l’Ajuntament. No 
obstant això, el referit import quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, 
entenent-se com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari, serveixi 
per cobrir possibles desviacions sobrevingudes davant l’execució de les mateixes. 

 
9. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les 

obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost 
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. 

 
10. L’ens beneficiari notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 

l’adjudicació i la formalització del contracte d’obres del Projecte objecte del present 
conveni. Així mateix, notificarà l’aprovació i adjudicació dels contractes de serveis de la 
direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut. 

 
11. L’Ajuntament de Vilanova de Sau s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes 

en el “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i urbanització 
del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, en el benentès que qualsevol 
canvi al projecte que afecti a l’àmbit de titularitat de la Diputació, necessitarà informe 
favorable d’aquesta. Talment, demanarà les autoritzacions necessàries per a l’execució 
de les obres. 

 
12. En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’expropiació forçosa  i/o l’ocupació 

temporal de terrenys necessaris per a l’execució del projecte, l’Ajuntament 
s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos i comunicarà a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat la disponibilitat d’aquests. 

 
3. Conservació i manteniment 
 
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de 
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. La conservació i manteniment de la resta 
d’elements continguts en les obres de referència, correspon a l’Ajuntament des de la 
finalització de les obres. 
 
4. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren. 
 
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional. 
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3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 

 
5. Execució de despeses  
 
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 

i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en el 
seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de 

cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
6. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 
2. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 

altre representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
3. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per 

al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 

 
4. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
 
5. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 

reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
7. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la 

despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a 
l’apartat primer de la part resolutiva. 

 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 
 

6. 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 
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el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
7. 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’obra o 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. 

 
8. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la 

justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp. 

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

administracions de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
9. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació de despeses, acompanyada de la certificació mensual de les obres i factura 
emesa pel contractista. 

 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 

màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas 
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a 
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
10. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 
 
11. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp


 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

630 
 

4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han 
de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de 
la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la 
normativa vigent de l’administració cofinançadora. 

 
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 

les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
12. Tancament  
 
1. Transcorregut el termini de justificació de cada actuació, s'ha d'habilitar un termini 

d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal de poder 
al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha d’aprovar la revocació dels imports no 

justificats. 
 
13. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
14. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
15. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 
disposat en el present conveni. 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

 
16. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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17. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
18. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix, 
respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Quart.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del 
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2017, als 
Ajuntaments de Mataró, Sallent, Santpedor, Sant Andreu de la Barca i Torelló, 
destinades a col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatges, amb 
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge.- 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 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 (en endavant 
l'Ordenança). 

 
3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 

de febrer de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels 
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membres presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), 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’objecte d’ampliar el parc 
municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, per un import total màxim de 200.000,00 
euros.  

 
4. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 

de febrer de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, un altre dictamen pel qual es proposa la rectificació 
de l’anterior Dictamen, abans esmentat, aprovat per acord de la Junta de Govern en 
sessió de 23 de febrer de 2017 (Núm. registre resolucions: 63/2017), referent a 
l’error material de fet que s’havia produït en l’extracte en versió catalana, que 
figurava a l’apartat segon de la part dispositiva del referit acord, consistent en que, a 
la clàusula primera relativa als beneficiaris, on diu: “..., d’acord amb l’annex al 
Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’Habitatge...”, ha de dir: “...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.” Així mateix, en virtut del mateix 
acord de 23 de febrer de 2017, es va rectificar l’error material de fet produït en 
l’extracte en versió castellana, que figurava a l’Annex II de l’anterior acord de la 
Junta de Govern de 23 de febrer de 2017, en virtut de la qual, a la clàusula primera 
relativa als beneficiaris, on diu: “de acuerdo con el anexo al Decreto 75/2014 del 
Plan para el derecho a la vivienda”, ha de dir: “...de acuerdo con el anexo a la Ley 
4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de 
las personas con riesgo de exclusión residencial.”   

 
5. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(identif. 335611) i un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 22 de març de 2017. 

 
6. Vist que l’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 

d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons o 
bé fins a la data indicada i s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre 
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits. 

 
7. Vistes les peticions formulades pels ajuntaments de Mataró, Sallent, Santpedor, 

Sant Andreu de la Barca i Torelló, per tal que els sigui concedida una subvenció per 
col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatge mitjançant l’exercici del dret 
a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge. 
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8. Vist l’informe d’instrucció emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en data 24 de maig de 2017, en què valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 

 
9. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 
4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret 
de la Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm. de registre de resolucions 
3048/16, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a la 
Junta de Govern per delegació de la Presidència. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
   

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, d’acord amb l’informe 
d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats sobre 
les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge, per a l’exercici 2017, que s’atorguen als següents beneficiaris i pels 
imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament NIF Import subvenció Actuació 
Mataró P0812000H 30.000,00€ Adquisició habitatge  

c/ República Dominicana 36, 
1r

r
, 2a 

Sallent P0819000A 22.000,00€ Adquisició habitatge 
c/ Carretera 71, bx. 

Santpedor P0819100I 30.000,00€ Adquisició habitatge 
c/ Arquitecte Gaudí,9, 1r, 1a 

Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 30.000,00€ Adquisició habitatge 
Av. Guatemala 16, 2n, 4a 

Torelló P0828500I 30.000,00€ Adquisició habitatge 
c/ Borgonya 12, bx, 3a 

TOTAL A CONCEDIR 142.000,00€  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import total de 142.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
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pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2017 de la 
Diputació de Barcelona i amb el desglossament que consta en el quadre anterior. 
 
Tercer.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Simplement, reiterar el que ja hem dit en altres ocasions: la 
necessitat d’ampliar la partida a fi de poder ampliar el parc municipal d’habitatges dels 
diferents ajuntaments. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament 
primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als 
parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, any 
2017, per import de 33.266,10 € (trenta-tres mil dos-cents seixanta-sis euros amb 
deu cèntims).- 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 següent:  
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
22 de desembre de 2016, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
fomentar estades escolars als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i 
que es gestionen en règim de concessió administrativa, 2017, per un import màxim 
de 40.000,00 €. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
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Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 16 de gener de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, BDNS: 328689. 
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 6 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de data 25 de maig de 2017 en què valora les sol·licituds 
presentades i les quantitats a subvencionar, la motivació del qual consta a 
l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 
i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 
4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte d’ajudar a finançar a les escoles ubicades dins l’àmbit de la 
província que realitzin programes d’educació ambiental en els equipaments 
pedagògics propietat d’aquesta Diputació, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
 

 
Escola Dates Municipi NIF 

Import 
Atorgat 

Op. comptable 

1 
AMPA SES Manuel 
Carrasco i Formiguera 

20, 21, 22 març 
Sant Feliu de 

Codines 
G61402434 238,00 1703002678-001 

2 Escola l'Arjau 23, 24 març Vilanova i la Geltrú Q5855824H 378,00 1703002678-002 

3 Institut Badalona VII 27, 28, 29 març Badalona Q5855330F 1.365,00 1703002678-003 
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Escola Dates Municipi NIF 

Import 
Atorgat 

Op. comptable 

4 Institut Badalona VII 29, 30, 31 març Badalona Q5855330F 1.365,00 1703002678-004 

5 
Institut Manuel 
Vázquez Montalban 

3, 4, 5 abril 
Sant Adrià de 

Besós 
Q5856078J 798,00 1703002678-005 

6 
Col·legi Tecla Sala. 
Fundació Escoles 
Parroquials 

5, 6, 7 abril 
Hospitalet de 

Llobregat 
R5800339C 569,80 1703002678-006 

7 Escola Sant Cristòfol 5, 6, 7 abril Premia de Mar Q5855906C 416,50 1703002678-007 

8 Escola Montigalà 5, 6, 7 abril Badalona Q0801742H 518,00 1703002678-008 

9 Escola El Morsell 24, 25 abril Olivella Q0801307J 401,45 1703002678-009 

10 
Escola Sants Abdó i 
Senen 

25, 26 abril El Plà del Penedès Q5856306E 156,80 1703002678-010 

11 
Escola Mare de Déu 
de Montserrat 

25, 26 abril Barcelona Q5855158A 289,80 1703002678-011 

12 Escola Puiggraciós 26, 28 abril La Garriga Q5855667A 691,60 1703002678-012 

13 Escola Maria Ward 26, 27, 28 abril Badalona R0800376F 851,20 1703002678-013 

14 Escola Camí del Mig 26, 27, 28 abril Mataró Q5855401E 1.365,00 1703002678-014 

15 CEIP Montcau 27, 28 abril Gelida Q5855654I 196,35 1703002678-015 

16 
Escola Montserrat 
Solà 

30, 31 abril Mataró S0800440J 691,60 1703002678-016 

17 
Escola Pilar Mestres-
Jaume Torrens 

2, 3 maig La Roca del Vallès Q5855220I 492,10 1703002678-017 

18 Escola Margalló 3, 4, 5 maig Castelldefels Q5855613E 1.064,00 1703002678-018 

19 Escola Bertí 3, 4, 5 maig 
L'Ametlla del 

Vallès 
Q5855440C 321,30 1703002678-019 

20 CEIP Les Fonts 4, 5 maig Gelida Q0801389H 258,30 1703002678-020 

21 Escola l'Alzinar 10, 11, 12 maig Campins Q5856304J 388,50 1703002678-021 

22 
SCL DE ENSEÑANZA 
DEL GARRAF- ESC.L 
Escola La Pau 

10, 11, 12 maig Vilanova i la Geltrú F08676512 543,90 1703002678-022 

23 Escola Argentona 10, 11, 12 maig Argentona Q0801994E 1.365,00 1703002678-023 

24 
SCL DE ENSEÑANZA 
DEL GARRAF- ESC.L 
Escola La Pau 

11, 12  maig Vilanova i la Geltrú F08676512 352,80 1703002678-024 

25 CEIP Montanyans 11,12 maig 
Castellet i la 

Gornal 
Q5855558B 532,00 1703002678-025 

26 
Escola Alexandre Galí 
(CAEP) 

17,18, 19 maig Barcelona Q5855858F 974,40 1703002678-026 

27 
AFA Escola Joan 
Corominas 

17,18,19 maig Mataró V64616204 1.365,00 1703002678-027 

28 Escola Mogent 18, 19 maig La Roca del Vallès Q0801334D 665,00 1703002678-028 

29 Escola Joan Salamero 22, 23, 24 maig Gavà Q5855950A 378,00 1703002678-029 

30 CEIP Llebetx 
22, 23, 24,25 i 26 

maig 
Vilanova i la Geltrú Q5856220H 1.383,20 1703002678-030 

31 
Associació 
Pedagògica Salvador 
Llobet 

23,24,25 maig Granollers G63214399 598,50 1703002678-031 

32 Escola Les Fonts 24, 25, 26 maig Argentona Q0801208J 1.310,40 1703002678-032 

33 CEIP Juan José Ortiz 25, 26 maig 
Sant Andreu de la 

Barca 
Q5855384C 252,00 1703002678-033 

34 Escola Camí del Cros 30, 31 maig, 1 juny Mataró Q5855763H 931,00 1703002678-034 

35 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

31 maig, 1, 2 juny 
Cornellà de 
Llobregat 

Q5855443G 699,30 1703002678-035 

36 
CEIP Josep Maria 
Xandri 

31 maig,1, 2 juny 
Sant Pere de 

Torelló 
Q5855937H 504,00 1703002678-036 

37 
Institut Montserrat 
Roig 

12, 13, 14 juny Terrassa Q5856265C 1.638,00 1703002678-037 
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Escola Dates Municipi NIF 

Import 
Atorgat 

Op. comptable 

38 
Institut Montserrat 
Roig 

14, 15, 16 juny Terrassa Q5856265C 1.638,00 1703002678-038 

39 
Escola Enric 
Casassas 

9, 10, 11 octubre Sabadell Q5855534C 598,50 1703002678-039 

40 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

25, 26, 27 octubre Barcelona Q5855145H 1.675,80 1703002678-040 

41 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

25,26,27 octubre Barcelona Q5855145H 1.365,00 1703002678-041 

42 
Escola Mossèn Jacint 
Verdaguer 

25, 26, 27 octubre Barcelona Q5855145H 1.365,00 1703002678-042 

43 Escola La Sagrera 1, 2 juny 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
Q0801535F 315,00 1703002678-043 

 

TOTAL 
SUBVENCIONS 
CONCEDIDES 

   33.266,10  

   
Segon.- DESESTIMAR la següent sol·licitud, per l’incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 
Es denega la sol·licitud presentada per l’escola El Pilar de Premià de Dalt, per 
presentar la instància fora del termini establert a les bases específiques de la 
convocatòria. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per 
un import de TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS € (33.266,10 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/ 
48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats. 
 
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria 
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no 
manifesta el contrari.  
 
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de 
presentar abans del dia 30 de novembre de 2017 justificant de l’estada, mitjançant 
model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les 
bases especifiques d’aquesta convocatòria. 
 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè.- Alliberar el saldo sobrant per import de SIS MIL SET-CENTS TRENTA-TRES 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (6.733,90 €).” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, esmenar 
l’error en el procediment de l’aprovació d’atorgament de subvencions als 
ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les despeses de 
transport escolar, campanya “Coneguem els nostres parcs”, any 2017, per 
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import de180 € (cent vuitanta 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 següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província, el dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 
2016, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats d’interès 
públic que tinguin per finalitat el transport escolar dins la campanya “Coneguem Els 
Nostres Parcs per a l’exercici 2017, per un import màxim de 60.000,00 €. 
 
Atès que en sessió de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2016 es va 
procedir a l’atorgament de les subvencions d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat formalitzada en la corresponent Acta que s’adjuntava, de data 15 de 
novembre de 2016. 
 
Atès que posteriorment s’ha detectat un error en el procediment d’atorgament donat 
que, dins del termini de presentació de sol·licituds de les subvencions d’aquesta 
convocatòria, l’Ajuntament d’Avinyò va presentar a través del portal electrònic la 
sol·licitud de subvenció la qual no es va tenir en compte per un error tècnic en el 
procediment del registre electrònic, i cal procedir a esmenar l’error. 
 
Reunit l’Òrgan Col·legiat, en data 30 de març de 2017, amb l’objecte de procedir a 
esmenar l’error en el procediment de concessió de subvencions als ajuntaments de la 
província de Barcelona, per a fer front a les despeses de transport escolar campanya 
“Coneguem Els Nostres Parcs” 2017. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 30 de març de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals valorant la sol·licitud de subvenció presentada per 
l’Ajuntament de Avinyó, establint la seva puntuació i aplicant el percentatge 
corresponent, determinat a les Bases Especifiques de la Convocatòria 
 
Atès que hi ha disponibilitat pressupostària a l’aplicació de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals: G/50400/17230/46200. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sobre rectificació d’actes administratius per error 
material. 
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- ESMENAR l’error en el procediment de concessió de subvencions de la 
convocatòria d’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de 
Barcelona, per a fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem 
Els Nostres Parcs”. 2017, per no valorar la subvenció presentada per l’Ajuntament 
d’Avinyó, per un error tècnic en el procediment del registre electrònic. 
 
Segon.- ATORGAR a l’Ajuntament d’Avinyó una subvenció per un import de CENT 
VUITANTA EUROS (180,00 €) dins la convocatòria de la “Campanya de transport 
escola 2017”, d’acord amb els criteris de valoració següents i a proposta de l’Òrgan 
Col·legiat : 
 

Ajuntament Valor A Valor B Valor C Punts Sol·licitat % Adjudicat 

Avinyó 4 1 3 8 360 € 50 180 € 

 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destina a aquesta actuació per 
un import de CENT VUITANTA EUROS (180,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G /50400/17230/46200, de l’exercici del 2017de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals. 
 
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Avinyó.”  
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni 
Arquitectònic, Instal·lacions de calderes de biomassa i Entitats Culturals, per a 
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2017, per import 
de 300.697,30 € (tres-cents mil sis-cents noranta-set euros amb trenta cèntims).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS). 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir definitiu 
en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
núm.13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2016, va aprovar la convocatòria que conté les bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de fomentar activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles – ramaderes, 
empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i 
cultural en l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, 
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, 
així com les activitats i projectes que tinguin per finalitat potenciar la utilització de la 
biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials dels Plans Especials 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, 
Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, per un import màxim de 
356.360,00.-eur, de l’exercici 2017. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 16 de gener de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, BDNS:328750.  
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Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de 6 de juny de 2017. 
 
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació, l’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i formen part íntegre d’ell. 
 
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. 
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:  
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses 
de serveis, habitatges i rehabilitació patrimoni arquitectònic, instal·lacions calderes de 
biomassa i entitats culturals en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació 
de Barcelona, any 2017. 
 
Segon.- ATORGAR aquestes subvencions als beneficiaris que es relacionen a 
continuació, indicant concepte i import, d’acord amb l’acta de l’òrgan col·legiat, de la 
proposta de resolució del seu president i de l’informe tècnic de valoració que 
s’adjunten al present Dictamen: 
 

 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

1 EAR MSY XXX 
ESTHER 
FELIUBADALÓ 
JONAMA 

AMPLIAR 
EXPLOTACIÓ 
APÍCOLA 

EL BRULL 
              

349,04 €  
1703002719-001 

2 EAR MSY G65434896 
FUNDACIÓ VIVER 
DE BELL-LLOC 

MILLORA 
EXPLOTACIÓ 
AGRÍCOLA 
RAMADERA CAN 
LLUÍS 

MONTSENY, 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
1.965,00 €  

1703002719-002 

3 EAR MSY XXX 
JOSEP MUNS 
CRIVILLÉ 

CORRAL CABRES SEVA 
           

2.800,00 €  
1703002719-003 

4 EAR MSY XXX 
ORIOL BARBENA 
POUS 

REPARACIÓ 
HUMITATS LA CORT 
MONTSENY 

MONTSENY 
           

2.800,00 €  
1703002719-004 

5 EAR MSY XXX 
XAVIER 
FERRERAS 
SAURA 

PROTEGIR 
EXPLOTACIÓ 
AGRÍCOLA 

MONTSENY 
           

1.965,22 €  
1703002719-005 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

6 EAR MSY V64856214 
SAT PASTURES 
DEL MONTSENY 

MILLORA PRODUCCIÓ 
AMB FORN DE 
CONVECCIÓ 

MONTSENY 
           

2.700,00 €  
1703002719-006 

7 EAR GRF XXX 
JOAN CAMPS 
ROVIROSA 

ESTISORES 
ELÈCTRIQUES 

OLIVELLA  
              

500,94 €  
1703002719-007 

8 EAR GRF E62450796 SON SIURELL CB 
CONSTRUCCIÓ 
TANCA VINYES 

OLIVELLA  
           

4.239,63 €  
1703002719-008 

9 EAR SLL XXX 
SANTI GIBERT 
ANDREU 

ADQUISICIÓ 
TRACTOR 

ST. LLORENÇ 
SAVALL 

           
1.950,04 €  

1703002719-009 

10 EAR MCO XXX 
JOAN COMPAÑO 
FIBLA 

ADEQUACIÓ FINCA DOSRIUS  
           

2.800,00 €  
1703002719-010 

11 EAR SMA XXX 
ANNA ABELLAN 
MOYA 

PROJECTE VINÍCOLA BADALONA 
           

3.500,00 €  
1703002719-011 

12 EAR SMA F66402637 
CONREU SERENY 
SCCL 

CONREU BADALONA 
           

3.500,00 €  
1703002719-012 

13 EAR FOIX J60364387 
FAMILIA CATALÀ 
BOLET SCP 

ADQUISICIÓ 
CAVADORA 
HIDRÀULICA 

CASTELLET I LA 
GORNAL 

           
2.011,09 €  

1703002719-013 

14 EAR FOIX XXX 
MA CARMEN 
CASELLAS PUJOL 

PASTOR ELÈCTRIC 
CASTELLET I LA 
GORNAL 

           
2.078,61 €  

1703002719-014 

15 EAR FOIX XXX 
IGNACIO 
ROSSELL 
MIRALLES 

ANIVELLAR TERRENY 
CASTELLET I LA 
GORNAL 

           
3.500,00 €  

1703002719-015 

16 EAR FOIX XXX 
MA TERESA 
RAVENTOS FONT 

CONSTRUCCIÓ POU 
CASTELLET I LA 
GORNAL 

           
3.500,00 €  

1703002719-016 

17 EAR FOIX XXX 
JOAN PUIG 
FERRET 

COMPRA TRACTOR 
CASTELLET I LA 
GORNAL 

           
2.100,00 €  

1703002719-017 

18 EAR FOIX XXX 
JOAQUIM 
MALLOFRE 
SOGAS 

DESBROSSAR VINYA 
STA. 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS  

              
933,78 €  

1703002719-018 

19 EAR FOIX J64856891 
MALLOFRE 
BESER 
VITICULTORS 

CONTROL RAÏM 
STA. 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS  

           
1.892,00 €  

1703002719-019 

20 EAR FOIX XXX 
ANTONI NADAL 
FONTANALS 

REMOLC VEREMA 
ST. MARTI 
SARROCA 

           
2.100,00 €  

1703002719-020 

21 EAR FOIX J63374607 
AGROFEIXEDES 
SCP 

ELABORACIÓ D'OLI 
STA. 
MARGARIDA I 
ELS MONJOS  

           
2.100,00 €  

1703002719-021 

22 EF MSY XXX 
GERARD PIE 
VALLS 

ESTASSADA 
SOTABOSC 

FOGARS 
MONTCLÚS 

           
1.296,00 €  

1703002722-001 

23 EF MSY XXX 
JOAN ALBERT 
LAGARDA 
PLANAS 

ARRANJAMENT CAMÍ 
CANYELLES 

FOGARS 
MONTCLÚS 

           
1.200,00 €  

1703002722-002 

24 EF MSY XXX 
MATEU MARTINEZ 
GUARRO 

ARRANJAMENT 
CAMINS 

MONTSENY 
              

370,50 €  
1703002722-003 

25 EF MSY XXX 
JOAN CANET 
BAULENAS 

ESTASSADA 
SOTABOSC 

EL FIGARÓ 
           

2.100,00 €  
1703002722-004 

26 EF MSY XXX 
JOSEP LLUIS 
VIVES CONDE 

ESTASSA MATOLL I 
ARRANJAMENT VIALS 

SEVA 
           

1.794,87 €  
1703002722-005 

27 EF MSY XXX 
XAVIER VULART 
BRUNELL 

ESTASSADA MATOLL 
ST. ESTEVE DE 
PALAU 
TORDERA  

           
1.800,00 €  

1703002722-006 

28 EF MSY B58460353 TESUT SL REFORMA BASSA 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
1.103,60 €  

1703002722-007 

29 EF MSY A58495441 
TURÓ DE GRENYS 
SA 

ESTASSADA MANUAL 
SOTABOSC 

GUALBA 
           

1.562,40 €  
1703002722-008 

30 EF MSY XXX 
ALBERT PUJOL 
RIUS 

ESTASSADA, 
ESPORGA I 
ELIMINACIÓ RESTES 

LA GARRIGA 
           

1.850,40 €  
1703002722-009 

31 EF MSY XXX 
MARGARIDA 
FONDEVILA PRAT 

ESTASSADA, 
ESPORGA I 
ELIMINACIÓ RESTES 

TAGAMANENT 
           

1.828,80 €  
1703002722-010 

32 EF MSY XXX 
IGNACIO DE PUIG 
GIRONA 

ESTASSADA I 
ESPORGA 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

           
1.994,40 €  

1703002722-011 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

33 EF MSY XXX 
MONTSERRAT 
BORONAT 
GUDIOL 

ARREGLAR CAMÍ 
D'ACCÉS AL MAS 
CASA NOVA DEL 
PARROT 

FIGARÓ-
MONTMANY 

              
300,00 €  

1703002722-012 

34 EF MSY XXX 
JUAN ANTONIO 
MIÑANA ARAGON 

ARREGLAR CAMÍ 
D'ACCÉS AL MAS DE 
CAN TORRAPA 

FIGARÓ-
MONTMANY 

              
300,00 €  

1703002722-013 

35 EF GRF XXX 
ODILIA DE PUIG 
GIRONA 

ESTASSADA ESTRAT 
ARBUSTIU 

GAVÀ 
           

1.584,00 €  
1703002722-014 

36 EF GRF XXX MARIA POU FELIU 
ACLARIDA 
PLANÇONEDA DE 
PINS 

OLIVELLA 
           

1.800,00 €  
1703002722-015 

37 EF SLL XXX 
JOSE DE 
QUADRAS SANS 

ESTASSADA MATOLL MATADEPERA 
           

1.800,00 €  
1703002722-016 

38 EF SLL XXX 
JOSEP 
SALADELAFONT 
CAMP 

ESTASSADA MANUAL 
MATOLL 

ST. LLORENÇ 
SAVALL  

           
2.640,00 €  

1703002722-017 

39 EF SLL XXX 
MERCÈ 
ARMENGOL 
CERDÀ 

ESTASSADA, PODA I 
ELIMINACIÓ RESTES 

CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

           
1.800,00 €  

1703002722-018 

40 EF SLL XXX 
MARIA BARATA 
MARTÍ 

ESTASSADES 
SOTABOSC i NO 
TALLADA DE 150 
PINASSES 

MATADEPERA 
           

3.000,00 €  
1703002722-019 

41 EF MCO XXX 
FRANCESC POUS 
PLANAS 

ESTASSADA TORDERA  
           

1.800,00 €  
1703002722-020 

42 EF MCO XXX 
ROSENDO 
CASTELLO PUJOL 

ACTUACIONS 
FORESTALS 

TORDERA  
           

1.800,00 €  
1703002722-021 

43 EF MCO XXX 
LLUIS PLANA 
PLANS 

ESTASSADA VALLGORGUINA 
           

1.800,00 €  
1703002722-022 

44 EF MCO XXX 
CLAUDIO BOFILL 
MEDINA 

ESTASSADA 
SOTABOSC 

TORDERA  
           

1.800,00 €  
1703002722-023 

45 EF MCO XXX 
ENRIC ENRECH 
ARTAL 

ESTASSADA, 
ESPORGA I 
ELIMINACIÓ RESTES 

VALLGORGUINA 
           

1.433,25 €  
1703002722-024 

46 EF MCO B62542105 INFORMEDIS SL 
ESTASSADA I 
ARRANJAMENT 
XARXA VIÀRIA 

VILLALBA 
SASSERRA 

           
1.800,00 €  

1703002722-025 

47 EF MCO XXX 
ANNA MANYER 
PAGÈS 

ESTASSADA 
SOTABOSC 

SANT CELONI 
           

1.800,00 €  
1703002722-026 

48 EF MCO XXX 
MARIA ROSA 
MORA GIMÉNEZ 

ESTASSADA I XARXA 
VIÀRIA 

SANT CELONI 
           

1.800,00 €  
1703002722-027 

49 EF MCO XXX 
RAMON COLL 
TUSELL 

ESTASSADA 
SOTABOSC 

FOGARS DE LA 
SELVA 

           
1.243,98 €  

1703002722-028 

50 EF MCO XXX 
MIQUEL GOMEZ 
FORNS 

ESTASSADES 
SOTABOSC 

SANT CELONI 
           

1.800,00 €  
1703002722-029 

51 EF MRN XXX 
MARIA CARIDAD 
SUBIRACHS 
CAMPS 

MANTENIMENT ESPAI 
CAN PESSES 

MONTCADA I 
REIXAC 

           
2.998,59 €  

1703002722-030 

52 EF MRN XXX 
MONTSERRAT 
ALEMANY TOMAS 

NETEJA BOSC FINCA 
CAN CASES 

BADALONA 
           

1.694,00 €  
1703002722-031 

53 EF SLI XXX 
ALBERT LUNA 
CIRIZA 

ARRANJAMENT 
PAVIMENT CAMÍ BELL 
RECÓ- CAN 
RIUDEMEIA 

ARGENTONA 
              

311,58 €  
1703002722-032 

54 ES MSY XXX 
CRISTINA 
CANDELICH 
PARERA 

ADHESIÓ CETS 
CÀNOVES I 
SAMALÚS 

              
382,51 €  

1703002723-001 

55 ES MSY B61348272 CARPE VITAM ADHESIÓ CETS 
ST. ESTEVE 
PALAUTORDERA 

              
382,51 €  

1703002723-002 

56 ES MSY A08838369 
EMBOTITS 
SALGOT, SA 

ADHESIÓ CARTA 
EUROPEA 

AIGUAFREDA 
              

316,13 €  
1703002723-003 
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Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

57 ES MSY XXX 
MA TERESA 
CUCH CODINA 

CONSTRUCCIÓ 
PORXO RESTAURANT 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

           
2.734,60 €  

1703002723-004 

58 ES GRF F08976797 CAN PERE SCCL 
REHABILITACIÓ CASA 
COLÒNIES 

SANT PERE DE 
RIBES 

           
4.500,00 €  

1703002723-005 

59 ES MRN B64831183 
MACARU 
PRODUCCIONES 
SL 

MILLORA BAIXANTS, 
REFORÇ 
ESTRUCTURA I 
CÀMERES DE VIDEO 
VIGILÀNCIA 

STA. COLOMA 
DE GRAMENET 

           
3.600,00 €  

1703002723-006 

60 ES MCO B64278872 

AVENTURA I 
LLEURE EL 
TERCER 
ELEMENT SL 

REFORMES 
PROJECTE EL 
CABIROL 

VALLGORGUINA 
              

902,47 €  
1703002723-007 

61 ES MCO XXX 
ALEX MENA LE 
PAPE 

MILLORA RECURSOS 
ENERGÈTICS 

SANT CELONI 
           

4.500,00 €  
1703002723-008 

62 HAPA MSY XXX 
JOAN PLANAS 
CORTADA 

CANVIAR FINESTRES MONTSENY 
           

2.860,65 €  
1703002725-001 

63 HAPA MSY XXX 
JOAN MIQUEL 
MASNOU 

REHABILITACIÓ 
TEULADA 

MONTSENY 
           

4.500,00 €  
1703002725-002 

64 HAPA MSY XXX 
JENS 
GRUNDMANN 

AMPLIACIÓ PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES 

CÀNOVES 
           

3.600,00 €  
1703002725-003 

65 HAPA MSY XXX 
BÁRBARA 
PUIGPELAT ROYO 

REHABILITACIÓ 
MASIA EL COT 

MONTSENY 
           

4.500,00 €  
1703002725-004 

66 HAPA MSY XXX 
DAVID CAMINO 
GÓMEZ 

MILLORAR CASA URB 
REFUGIS DEL 
MONTSENY Nº1 

SANT PERE DE 
VILAMAJOR 

           
4.500,00 €  

1703002725-005 

67 HAPA MSY A58949272 SERRAHIMA SA 
CANVI TANCAMENTS 
EL SOLÀ 

EL BRULL 
           

4.500,00 €  
1703002725-006 

68 HAPA MSY XXX 
IGNASI DE ROS 
SOPRANIS 

REPARACIÓ 
COBERTA MASIA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
4.500,00 €  

1703002725-007 

69 HAPA MSY XXX 
FREDERIC 
NOGUERA 
SOPEÑA 

MILLORA HABITATGE 
CAN PLANS 

FIGARÓ-
MONTMANY 

           
3.059,13 €  

1703002725-008 

70 HAPA MSY XXX 
LLUÍS 
PELLEJERO 
RIERA 

INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA MOLÍ 
D'EN MOIX 

ST. ESTEVE DE 
PALAUTORDERA 

           
3.600,00 €  

1703002725-009 

71 HAPA MSY XXX 
ELENA LOPEZ 
EZQUERDO 

REHABILITACIÓ 
MASIA CAN RAMONET 

ST. PERE DE 
VILAMAJOR 

           
4.500,00 €  

1703002725-010 

72 HAPA MSY XXX 
TERESA MOSULL 
PUJOL 

REHABILITACIÓ 
FAÇANA 

MONTSENY 
              

799,81 €  
1703002725-011 

73 HAPA MSY XXX 
ANNA MARIA 
SERRAHIMA DE 
RIBA 

CANVI JÀSSERA I 
BANY 

EL BRULL 
           

1.793,83 €  
1703002725-012 

74 HAPA MSY XXX 
XAVI COLOMÉ 
ROQUETA 

SUBSTITUCIÓ 
TANCAMENTS 
EXTERIORS 

EL BRULL 
           

4.500,00 €  
1703002725-013 

75 HAPA MSY XXX 
MERITXELL 
CERVERA SAU 

1º FASE REFORMA 
MASIA CAN MIQUEL 

MONTSENY  
           

4.500,00 €  
1703002725-014 

76 HAPA MSY XXX 
CLARA ENRIQUEZ 
PEÑA 

REHABILITACIÓ 
COBERTA 

MONTSENY 
           

4.500,00 €  
1703002725-015 

77 HAPA MSY XXX 
JOSEP DEUMAL 
BRUNET 

MUNTATGE FOSSA 
SÈPTICA CA 
L'ARTILLER 

MONTSENY  
           

2.006,40 €  
1703002725-016 

78 HAPA MCO XXX 
ANNA MARIA 
RAVENTOS 
MESTRES 

REHABILITACIÓ 
HABITATGE 

SANT PERE RIU 
           

4.500,00 €  
1703002725-017 

79 HAPA MCO XXX 
EVA ARAGONÈS 
POCH 

REHABILITACIÓ 
BIGUES FUSTA 

TORDERA 
           

4.500,00 €  
1703002725-018 

80 HAPA MCO G65734949 
ASSOC. AMICS 
ESCOLTES DEL 
MONTNEGRE 

ARQUEOLOGIA I 
REHABILITACIÓ 
ERMITA ST ANDREU 
ARBOCEDA 

PINEDA DE MAR 
           

3.600,00 €  
1703002725-019 
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81 HAPA MCO XXX 
MÒNICA EDO 
SALÓ 

RENOVACIÓ 
INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA 

TORDERA 
           

2.710,40 €  
1703002725-020 

82 HAPA MCO XXX 
MARIA PILAR 
LOBEZ 
RODRIGUEZ 

CONSTRUCCIÓ 
CISTERNA 
SOTERRADA 

FOGARS 
MONTCLÚS 

           
2.737,72 €  

1703002725-021 

83 HAPA GRF XXX 
PILAR CARBÓ 
GASULLA 

MILLORA HABITATGE OLIVELLA 
           

3.600,00 €  
1703002725-022 

84 HAPA GRF XXX 
JOSE ENRIQUE 
ALARCON 
BATLLE 

CONSOLIDACIÓ 
CORRAL 

SANT PERE DE 
RIBES  

           
3.600,00 €  

1703002725-023 

85 HAPA SLL XXX 
MARC PALET 
DOLCET 

RENOVACIÓ PARCIAL 
TEULADA 

MATADEPERA 
           

4.500,00 €  
1703002725-024 

86 HAPA SLI B59963777 KRIKDOS SL 
REHABILITACIÓ 
TEULADA CAN 
GABATX 

VILANOVA DEL 
VALLÈS 

           
4.500,00 €  

1703002725-025 

87 HAPA SLI XXX 
JOSE ANTONIO 
VELEZ TORIL 

RECUPERACIÓ 
BASSA 

ARGENTONA 
           

3.600,00 €  
1703002725-026 

88 HAPA SLI XXX 
JAUME PRETEL 
MANCHA 

AÏLLAMENT MASIA 
CAN FEMADAS 

ÒRRIUS 
           

1.149,50 €  
1703002725-027 

89 HAPA MRN E60586963 
ANTONIO MARES 
Y CIA C.B. 

MANTENIMENT 
OBRES CASTELL 
GODMAR 

BADALONA 
           

4.500,00 €  
1703002725-028 

90 HAPA MRN G58385964 

ASSOC AMICS 
MONESTIR SANT 
JERONI DE LA 
MURTRA 

REPARACIÓ TORRES 
PRIORAL MONESTIR 

BADALONA 
           

4.500,00 €  
1703002725-029 

91 HAPA MRN XXX 
CARMEN 
MIRABET 
DEULOFEU 

IMPERMEABILITZACIÓ 
BASSA FINCA CAN 
GRAPA, nª 96 

BADALONA 
           

3.600,00 €  
1703002725-030 

92 HAPA MRN XXX 
ANA RUBIES 
MIRABET 

REPARACIÓ 
HUMITATS CAN 
GRAPA, nº 94 

BADALONA 
           

1.270,50 €  
1703002725-031 

93 HAPA MRN B63337497 MAS BOSCA SL 
RESTAURACIÓ DE LA 
TORRATXA DE MAS 
BOSCA 

BADALONA 
           

4.500,00 €  
1703002725-032 

94 HAPA MRN XXX 
SERENA CASAS 
BRULLET 

MILLORA CAN NADAL 
CANYET-
BADALONA 

           
3.600,00 €  

1703002725-033 

95 HAPA MRN XXX 
M PILAR 
SUBIRACHS 
CAMPS 

APROFITAMENT 
SISTEMA HÍDRIC CAN 
PLÀ 

MONTCADA I 
REIXAC 

           
3.600,00 €  

1703002725-034 

96 BM MSY XXX 
MARA TERESA 
RAVENTÓS 
VILAPLANA 

RECUPERADOR 
CALOR 

EL BRULL 
           

1.689,11 €  
1703002726-001 

97 BM MSY XXX 
RAÚL LERONES 
ALARCÓN 

LLAR DE FOC 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
7.704,17 €  

1703002726-002 

98 BM MSY XXX 
MARC SUBIRÀ 
LORENZO 

ESTUFA PÈLLETS 
CÀNOVES I 
SAMALÚS 

           
2.259,49 €  

1703002726-003 

99 BM MSY XXX 
ROSA 
RODRIGUEZ 
OLLER 

ESTUFA PÈLLETS GUALBA 
              

908,68 €  
1703002726-004 

100 BM MSY XXX 
JORDI 
VILLARONGA 
LLOVERA 

ESTUFA BIOMASSA 
ST. ESTEVE 
PALAUTORDERA 

           
1.496,00 €  

1703002726-005 

101 BM MSY XXX 
MAIRA COSTA 
CALSAMIGLIA 

INSERTABLE A LA 
XEMENEIA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
1.208,87 €  

1703002726-006 

102 BM MSY XXX 
JOSEP SERRA 
NINET 

RECUPERADOR 
CALOR LLAR DE FOC 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
1.783,50 €  

1703002726-007 

103 BM MSY XXX 
JUAN LOPEZ 
LOPEZ 

CAN MAGÍ MONTSENY 
           

2.990,00 €  
1703002726-008 

104 BM MSY XXX 
ROSALIA 
TORTOSA 
SANCHEZ 

ESTUFA PÈLLETS 
ST.             
ESTEVE 
PALAUTORDERA 

              
964,32 €  

1703002726-009 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

105 BM MSY XXX 
MARTA ALTÉS 
ROYO 

ESTUFA BIOMASSA 
FALDES MONTSENY 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

              
966,37 €  

1703002726-010 

106 BM MSY XXX 
MARIA GINESTA 
CAÑELLAS 

ESTUFA PÈLLETS LA GARRIGA 
              

823,60 €  
1703002726-011 

107 BM MSY XXX 
NEUS MASAGUER 
ESMATGES 

ESTUFA PÈLLETS 
CÀNOVES I 
SAMALÚS 

           
1.393,49 €  

1703002726-012 

108 BM MSY XXX 
ANA SANCHEZ 
BARDAJI 

CALDERA LLENYA 
FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
5.715,52 €  

1703002726-013 

109 BM MSY XXX 
ISABEL GODINO 
ROMERO 

INSTAL·LACIÓ 
TÈRMICA BIOMASSA 

ST. ESTEVE 
PALAUTORDERA 

              
970,07 €  

1703002726-014 

110 BM MSY XXX 
IVAN CABALLERO 
GARCIA 

INSTAL·LACIÓ 
TÈRMICA BIOMASSA 

CAMPINS 
           

5.176,23 €  
1703002726-015 

111 EC MSY G17530346 
ASSOCIACIÓ 
HÀBITATS 

VOLUNTARIAT 
MARTINET 

AIGUAFREDA 
              

800,00 €  
1703002727-001 

112 EC MSY G58516410 
COORD. 
SALVAGUARDA 
MSY 

REVISTA SITJA SANT CELONI 
              

800,00 €  
1703002727-002 

113 EC MSY G63198782 
FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L'HUMÀ 

RERAVERA, RAFAEL 
PATXOT 

LA GARRIGA 
              

800,00 €  
1703002727-003 

114 EC MSY G62009659 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
MONTSENY ACTIU 

FESTES MAJORS 
ANTIGUES 

MONTSENY 
              

640,00 €  
1703002727-004 

115 EC MSY G65506115 
ASSOCIACIÓ 
CLOTS 
ARQUEOLOGIA 

EXCAVACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES 
JACIMENT IBÈRIC 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

              
800,00 €  

1703002727-005 

116 EC MSY G17118803 
ASSOC. D’AMICS 
DEL MONTSENY 

PROJECTE ESTIMEM 
MONTSENY 

VILADRAU 
              

800,00 €  
1703002727-006 

117 EC MSY G65299646 
JAC ASSOCIACIÓ 
JUVENIL 

TALLERS I 
CAMINADES 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

              
640,00 €  

1703002727-007 

118 EC MSY G58800723 
ASSOC EL SUI DE 
FESTES I 
TRADICIONS 

XIII MOSTRA DEL 
CARBONEIG 

CÀNOVES I 
SAMALÚS 

              
600,00 €  

1703002727-008 

119 EC MTQ G66912510 
RÀDIO CLUB 
BISAURA 

DIADA 
RADIOAFICIONATS 

MONTESQUIU 
              

360,00 €  
1703002727-009 

120 EC MTQ G61456810 
CLUB EXCURS. 
ST QUIRZE 
BESORA 

CURSA BISAURA MONTESQUIU 
              

800,00 €  
1703002727-010 

121 EC MTQ Q0868039I 
ESCOLA 
SEGIMON COMAS 

PROJECTE CASTELL 
MTQ 

ST. QUIRZE 
BESORA  

              
800,00 €  

1703002727-011 

122 EC MTQ G17106790 

CERCLE 
FILATELIC I 
NUMISMATIC 
RIPOLL 

MOSTRA 
COL·LECCIONISME 

RIPOLL 
              

500,00 €  
1703002727-012 

123 EC MTQ G65758757 
COLLA 
GEGANTERA DE 
MONTESQUIU 

SORTIDES I 
ACTUACIONS 

MONTESQUIU 
              

300,00 €  
1703002727-013 

124 EC MTQ G58132895 
AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
CATALUNYA 

PROJECTE EL 
PASSAT HUMÀ, 
SORTIDES DE 
SENDERISME 

VARIS 
              

700,00 €  
1703002727-014 

125 EC MTQ V58307299 
CENTRE CATÒLIC 
CULTURAL ST. 
QUIRZE BESORA   

DIADA ACTIVITATS 
TEATRE 

ST. QUIRZE 

BESORA  

              
320,00 €  

1703002727-015 

126 EC MTQ G60031432 

ASSOC 
CULTURAL 
GOMBAU DE 
BESORA 

PUBLICACIÓ 
REVISTES 

ST. QUIRZE 
BESORA  

              
600,00 €  

1703002727-016 

127 EC MCO G61995684 
FED ADF 
MARESME 

JORNADA CANVI 
CLIMÀTIC 

SANT VICENÇ 
MONTALT 

              
640,00 €  

1703002727-017 

128 EC MCO G59750604 
ASSOC CASAL 
CALIU DOLMEN 
VALLGORGUINA 

VISITA GUIADA VALLGORGUINA 
              

450,00 €  
1703002727-018 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
d’actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

129 EC MCO G59091751 

AGRUPACIÓ 
CIENTÍFICO 
EXCURSIONISTA 
DE MATARÓ 

CAMINADA NO 
COMPETITIVA 

VARIS 
              

480,00 €  
1703002727-019 

130 EC MCO G08931974 
MINYONS 
ESCOLTES GUIES 
ST. JORDI 

MARXA SANT 
ANDREU 

CALELLA I 
PINEDA DE MAR 

              
800,00 €  

1703002727-020 

131 EC MCO G61391850 
FUND CARLES 
BLANCH 

CAMPAMENT ESTIU DOSRIUS 
              

800,00 €  
1703002727-021 

132 EC MCO G64929789 

ASSOC 
CULTURAL 
MONTNEGRE I 
VALL 

PROJECTE 
CULTURAL LES 4 
ESTACIONS 

OLZINELLES I 
SANT CELONI 

              
800,00 €  

1703002727-022 

133 EC MCO G66867771 

ASSOC DE 
PROPIETARIS 
FORESTALS 
BOSCOS DEL 
MARESME 

CONFERÈNCIES 
BOSCOS DEL 
MONTNEGRE 
CORREDOR 

PALAFOLLS 
              

640,00 €  
1703002727-023 

134 EC MCO G65188153 
CLUB CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DOSRIUS 

SORTIDES I 
JORNADES 
MICOLÒGIQUES 

DOSRIUS 
              

800,00 €  
1703002727-024 

135 EC MCO G63626212 
GRUP ESPLAI 
ESBART CLÒNIC 
ATÍPIC 

SORTIDA INFANTIL DOSRIUS 
              

680,00 €  
1703002727-025 

136 EC MCO G60194511 

ASSOC 
PROPIETARIS 
DEL MONTNEGRE 
I EL CORREDOR 

REVISTA AULET SANT CELONI 
              

800,00 €  
1703002727-026 

137 EC GRF G61559233 
FUND ESCOLA 
HOSTALERIA 

INTERCANVI 
GASTRONÒMIC 

CASTELLDEFELS 
              

800,00 €  
1703002727-027 

138 EC GRF G64034903 
FUND PRIVADA 
SIGEA 

ITINERARI 
PEDAGÒGIC 

BEGUES 
              

800,00 €  
1703002727-028 

139 EC MRN G59367540 
CLUB 
MONTANYENC 
MOLLET 

CAMINADA 
SERRALADA MARINA 

MOLLET 
              

800,00 €  
1703002727-029 

140 EC MRN V59323634 

CENTRE ESTUDIS 
NATURA 
BARCELONÈS 
NORD 

ESTUDIS PLANTES 
INVASORES 

SERRALADA 
MARINA 

              
800,00 €  

1703002727-030 

141 EC MRN G64586225 
BIOSFERA ASSOC 
EDUC AMBIENTAL 

TALLER DE 
VERTEBRATS 

SERRALADA 
MARINA 

              
800,00 €  

1703002727-031 

142 EC MRN G63030613 
ASSOCIACIÓ ELS 
VERDS DE 
BADALONA 

PUBLICACIÓ LLIBRE 
PATRIMONI NATURAL 
DE LA SERRALADA 
MARINA 

BADALONA 
              

800,00 €  
1703002727-032 

143 EC MRN G62559729 
ASSOC AMICS DE 
LA CARTOIXA DE 
MONTALE 

CREACIÓ WEB 
ASSOC 

TIANA  
              

800,00 €  
1703002727-033 

144 EC SLL G65031817 
ASSOCIACIÓ 
EXCURSIONISTA 
ALTIPLÀ 

SORTIDES 
CULTURALS ST. 
LLORENÇ DEL MUNT I 
SERRA DE L'OBAC 

VARIS 
              

300,00 €  
1703002727-034 

 
                                      Total subvencions concedides: 300.697,30.-eur 

 

Tercer – DESESTIMAR les següents sol·licituds pels motius indicats: 
 

 Línia Parc NIF Sol·licitant Motiu  

1 EAR MSY XXX JAUME POU BERNAT 
no acreditar l'existència d'una explotació agrícola o 
ramadera 

2 EAR MSY XXX MARIA ROSER POU BERNAT 
no acreditar l'existència d'una explotació agrícola o 
ramadera 
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 Línia Parc NIF Sol·licitant Motiu  

3 EAR SLL XXX 
MONTSERRAT FARRÉ 

SOLANES 
per haver rebut una subvenció l'any anterior en la línia 
d'ajuts per a explotacions agràries i ramaderes 

4 EAR MCO B58720814 I. OYAGAA SL per estar fora de l'àmbit del Parc del Montnegre-Corredor 

5 EAR MCO J66472911 
CAN TERRADES PROD. AGRA. 

ECOLOGICA SCP 
per haver rebut una subvenció l'any anterior en la línia 
d'ajuts per a explotacions agràries i ramaderes 

6 EAR SLI XXX MARTA LÓPEZ MESTRE per estar fora de l'àmbit del Parc de Serralada Litoral 

7 EF MSY XXX ANNA POU MASNOU 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

8 EF MSY XXX 
FRANCISCA BOSCH 

CASANOVAS 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

9 EF MSY B64321995 RIERA GODORI SL 
per haver rebut una subvenció l'any anterior en la línia 
d'ajuts per a explotacions forestals 

10 EF MCO B61434528 ULTRATERRENA SL 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

11 ES MSY B64620438 SOTA EL SUI SL 
per haver rebut una subvenció l'any anterior en la línia 
d'Empreses de Serveis. 

12 HAPA MSY XXX JOAQUIM BAUCELLS RIBAS 
per haver rebut una subvenció l'any 2016 en la línia 
d'Habitatge i Patrimoni arquitectònic 

13 HAPA MSY XXX JOSEP DEUMAL ILLA 
per tractar-se d'una actuació no subvencionable dins de 
la línia d'Habitatge i Patrimoni arquitectònic 

14 HAPA MRN XXX MANEL BROCH GUIMERA 
la sol·licitud es va presentar fora del termini establert a 
les bases de les Subvencions. 

15 HAPA MCO J66610163 CAN PALLOFA 2015 SCP per no haver justificat la subvenció concedida l'any 2015 

16 HAPA MCO 52179851G 
SERGIO RUBÉN ROJAS 

CARDILA 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

17 HAPA SLL XXX 
MARIA ANTONIA 

CORTADELLAS TORRELLA 
per haver rebut una subvenció l'any 2016 en la línia 
d'explotacions forestals 

18 HAPA MSY XXX 
URSULA ORTRUD 

LINDEMANN 

per no haver presentat la documentació mínima exigida 
a les bases, ni tampoc presentar-la després del 
requeriment posterior. 

19 HAPA FOIX XXX NURIA ABAD NOFRE 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

20 HAPA MSY XXX LYDIA ZIMMERMANN 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

21 HAPA MCO XXX MICHÈLE LE PAPE 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

22 BM MSY XXX ANNA SURÍ PARERA 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

23 BM MSY XXX ROSÓ CLAVÉ HERRERA 2na residència 

24 BM MSY XXX JOSEP MA LOPEZ TRAVÉ 
per no aportar la documentació necessària fixada a les 
Bases de les Subvencions. 

25 BM MCO XXX PILAR RODRIGUEZ GAMEZ al no residir dins de l'àmbit del parc 

26 BM MCO XXX ESTER ORTA CANO al no residir dins de l'àmbit del parc 

27 BM MCO B64600521 SIETE LOBOS 
per haver rebut una subvenció l'any anterior en la línia 
d'Empreses de Serveis. 

28 BM MCO XXX JORGE GARCIA TORRES al no residir dins de l'àmbit del parc 

29 BM SLI XXX PEP CUNILL MALTAS al no residir dins de l'àmbit del parc 

30 BM COLL XXX MIGUEL REVILLA GARCÍA ubicació fora ordenació 

31 EC MTQ G64770597 
PATRONAT DE LA GENT 
GRAN DE MOTESQUIU 

no és un concepte subvencionable (dinar) 

32 EC MRN G64771876 ASSOCIACIÓ EDULIS 
existència d'una relació contractual amb la Diputació de 
Barcelona. 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 300.697.30.-eur amb càrrec a les 
aplicacions pressupostaries de 2017, següents: 
 

50402/17230/47900 67.326,21.- eur 
50402/17230/48901 23.050,00.- eur 
50402/17230/77000 202.221,09.- eur 
50402/17230/78900 8.100,00.- eur 
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Cinquè.- NOTIFICAR  la present resolució als interessats esmentats en el present 
Dictamen.  
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.”  
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions de 
l’Associació per al desenvolupament de l’associacionisme a Catalunya en 
relació amb la subvenció atorgada a aquesta última associació per finançar el 
projecte “Joves pel tercer sector! Projecte d’inserció laboral dels joves en la 
gestió associativa”, en el marc de la convocatòria 7903/2016.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords 

núm. 47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va 
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental. 

 
2 La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de 

juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. Mitjançant 
aquest acord es va concedir a l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya una subvenció per import de 3.008,08€ per al 
Projecte “Joves pel tercer sector! Projecte d’inserció laboral dels joves en la gestió 
associativa”. 

 
3. En data 24 d’abril de 2017, la Fundació Catalana de l’Esplai va presentar al 

Registre General d’Entrada de Documents de la Diputació de Barcelona (núm. 
reg. 1700018550) un document comunicant els següents fets, entre d’altres: 

 

 La dissolució de l’Associació per al desenvolupament de l’associacionisme a 
Catalunya i la seva liquidació en data 31 de desembre de 2016. 

 El traspàs del global de l’actiu i passiu i de totes les obligacions i drets 
resultants de la liquidació de l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya a la Fundació Catalana de l’Esplai, amb el NIF 
G61096368. 
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 La subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en la titularitat de les 
activitats i serveis que prestava l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya. 

 
4. Així mateix, la Fundació Catalana de l’Esplai ha presentat la següent 

documentació: 
 

 Escriptura pública de constitució de l’esmentada Fundació. 

 Inscripció dels seus estatuts al Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Acreditació de la representació legal de l’esmentada entitat. 

 Declaració responsable de reunir els requisits per ésser beneficiari de 
l’esmentada subvenció, previstos a l’article 13 de la Llei General de 
Subvencions. 

 Escriptura pública de dissolució de l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya, acompanyada dels certificats d’ambdues 
entitats relatius a la referida dissolució i als efectes que se’n deriven. 

 Notificació de la resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
per la qual s’inscriu la dissolució de l’esmentada associació al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. Mitjançant informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, de data 18 de 

maig de 2017, s’informa favorablement l’acceptació de la subrogació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions de l’Associació per al 
desenvolupament de l’associacionisme a Catalunya, en relació a la subvenció 
esmentada als paràgrafs anteriors, ja que la referida Fundació reuneix tots els 
requisits per ésser beneficiaria de la referida subvenció i subrogar-se en tots els 
drets i obligacions derivats de la mateixa; i, d’altra banda, aquesta subrogació no 
perjudica drets de tercers. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

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

ACORDS 
 

Primer.- ACCEPTAR la subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai, NIF 
G61096368, en tots els drets i obligacions de l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya, NIF G58690090, en relació a la subvenció atorgada a 
aquesta última associació per finançar el projecte “Joves pel tercer sector! Projecte 
d’inserció laboral dels joves en la gestió associativa”, per un import de TRES MIL VUIT 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (3.008,08€), en el marc de la convocatòria 7903/2016 
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de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en base a l’argumentació detallada a la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR el canvi de beneficiari de la subvenció referida a l’apartat 
anterior a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai, NIF G61096368, que es subroga 
en tots els drets i obligacions de l’Associació per al desenvolupament de 
l’associacionisme a Catalunya, NIF G58690090; amb motiu de la dissolució d’aquesta 
última entitat. 
 
Tercer.- COMUNICAR a la nova entitat que és mantenen les condicions d’execució i 
justificació de l’actuació subvencionada, establertes en l’acord d’atorgament de la 
subvenció esmentada a l’acord primer de la present resolució. 
 
Quart.- REAJUSTAR comptablement l’import de TRES MIL VUIT EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (3.008,08€). 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions del 
Centre d’Estudis de l’Esplai en relació amb la subvenció atorgada a aquest últim 
centre per finançar el projecte “Cuinant Oportunitats. Processos 
d’acompanyament integral per a joves en situació de risc social”, en el marc de 
la convocatòria 7903/2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords 

núm. 47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va 
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental. 

 
2 La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 9 de 

juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. Mitjançant 
aquest acord es va concedir al Centre d’Estudis de l’Esplai una subvenció per 
import de 5.041,18€ per al Projecte “Cuinant Oportunitats. Processos 
d’acompanyament integral per a joves en situació de risc social”.  

 
3. En data 7 de febrer de 2017, la Fundació Catalana de l’Esplai va presentar al 

Registre General d’Entrada de Documents de la Diputació de Barcelona (núm. 
reg. 1700004718) un document comunicant els següents fets, entre d’altres: La 
dissolució del Centre d’Estudis de l’Esplai i la seva liquidació en data 31 de 
desembre de 2016. 
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 El traspàs del global de l’actiu i passiu i de totes les obligacions i drets 
resultants de la liquidació del Centre d’Estudis de l’Esplai a la Fundació 
Catalana de l’Esplai, amb el NIF G61096368. 

 La subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai en la titularitat de les 
activitats i serveis que prestava el Centre d’Estudis de l’Esplai. 

 
4. Així mateix, la Fundació Catalana de l’Esplai ha presentat la següent 

documentació: 
 

 Escriptura pública de constitució de l’esmentada Fundació. 

 Inscripció dels seus estatuts al Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Acreditació de la representació legal de l’esmentada entitat. 

 Declaració responsable de reunir els requisits per ésser beneficiari de 
l’esmentada subvenció, previstos a l’article 13 de la Llei General de 
Subvencions. 

 Escriptura pública de dissolució del Centre d’Estudis de l’Esplai, acompanyada 
dels certificats d’ambdues entitats relatius a la referida dissolució i als efectes 
que se’n deriven. 

 Notificació de la resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
per la qual s’inscriu la dissolució de l’esmentada entitat al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. Mitjançant informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, de data 18 de 

maig de 2017, s’informa favorablement l’acceptació de la subrogació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai en tots els drets i obligacions del Centre d’Estudis 
de l’Esplai, en relació a la subvenció esmentada als paràgrafs anteriors, ja que la 
referida Fundació reuneix tots els requisits per ésser beneficiària de la referida 
subvenció i subrogar-se en tots els drets i obligacions derivats de la mateixa; i, 
d’altra banda, aquesta subrogació no perjudica drets de tercers. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 

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

ACORDS 

 

Primer.- ACCEPTAR la subrogació de la Fundació Catalana de l’Esplai, NIF 
G61096368, en tots els drets i obligacions del Centre d’Estudis de l’Esplai, NIF 
G08877649, en relació a la subvenció atorgada a aquest últim centre per finançar el 
projecte “Cuinant Oportunitats. Processos d’acompanyament integral per a joves en 
situació de risc social”, per un import de CINC MIL QUARANTA-UN EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS (5.041,18€), en el marc de la convocatòria 7903/2016 de l’Àrea 
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d’Atenció a les Persones, en base a l’argumentació detallada a la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Segon.- AUTORITZAR el canvi de beneficiari de la subvenció referida a l’apartat 
anterior a favor de la Fundació Catalana de l’Esplai, NIF G61096368, que es subroga 
en tots els drets i obligacions del Centre d’Estudis de l’Esplai, NIF G08877649, amb 
motiu de la dissolució d’aquesta última entitat. 
 

Tercer.- COMUNICAR a la nova entitat que és mantenen les condicions d’execució i 
justificació de l’actuació subvencionada, establertes en l’acord d’atorgament de la 
subvenció esmentada a l’acord primer de la present resolució. 
 

Quart.- REAJUSTAR comptablement l’import de CINC MIL QUARANTA-UN EUROS 
AMB DIVUIT CÈNTIMS (5.041,18€). 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 

66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar que 
la revocació inicial parcial de la subvenció concedida a la Fundació Catalunya-
Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, en el marc de la convocatòria 5623/2014, per a 
la realització del projecte “Residència d’Estudiants per la Pau”, ha esdevingut 
definitiva i rectificar l’error material existent en l’aprovació inicial.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“Fets 

 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 
de subvencions núm. 5623/2014, el 8 de maig de 2014 va adoptar un acord (núm. 
194/14), mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre d’altres entitats, a la 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, per un 
import màxim de quatre mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setze cèntims 
(4.785,16 €) com a suport a la realització, durant l’any 2014, del projecte 
“Residència d’Estudiants per la Pau”. El termini de justificació finalitzava el dia 31 
de març de 2015. 

 
2. En data 13.06.2014, el beneficiari presenta en el Registre Gral. de Documents de 

la Diputació de Barcelona l’acceptació expressa de la subvenció concedida. Tot 
seguit, a petició del beneficiari i d’acord a la base 20 de les Bases reguladores de 
la convocatòria 5326/2014, es va transferir a la Fundació Catalunya-Amèrica 
l’import d’una bestreta del 50% de la subvenció (2.392,58€).  

 
3. Aquesta fundació, per correu administratiu, el dia 28 de març de 2015 presenta la 

justificació de la referida subvenció mitjançant un Compte Justificatiu Simplificat. 
 
4. El 29.05.2015 es comunica al beneficiari el rebuig de la totalitat de les despeses 

imputades perquè són despeses de manutenció, de locomoció i d’adquisició de 
béns materials, conceptes tots ells explícitament exclosos en la base núm. 18 de 
les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014. El 26.06.2015, dins del 
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termini d’audiència que se’ls dóna en l’esmentat escrit de rebuig de la justificació, 
presenten un nou Annex B. L’import justificat no són els quatre mil set-cents 
vuitanta-cinc euros amb setze cèntims (4.785,16 €) que la Fundació Catalunya-
Amèrica declara, sinó la suma de les despeses elegibles admeses, d’acord a les 
Bases reguladores de la subvenció, l’import dels quals ascendeix a tres mil cinc-
cents seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (3.566,67 €). En conseqüència, 
s’efectua un reconeixement d’obligació (núm. 1504037091) per un import de mil 
cent setanta-quatre euros amb nou cèntims (1.174,09), d’acord amb el justificat. 
Per tant, l’import no justificat i no reconegut, ni pagat és mil dos-cents divuit euros 
amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 €). 

 
5. Per tot l’exposat, el 28.01.2016, la Junta de Govern aprova inicialment la 

revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació Catalunya-Amèrica 
Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, per un import de mil dos-cents divuit 
euros amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 €) i, per error, l’acord tercer relatiu a la 
declaració, si la revocació esdevé definitiva, de l’obligació de l’entitat Fundació 
Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, de reintegrar 
l’import de mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 €). 

 
6. La Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra no va presentar 

al·legacions en el tràmit d’audiència atorgat amb l’acord de revocació inicial 
esmentat al paràgraf anterior i, en conseqüència, la revocació va esdevenir 
definitiva. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les 
administracions públiques podran rectificar els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 

 
2. Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR que la revocació inicial parcial de la subvenció concedida a la 
Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, en el marc de la convocatòria 
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a la realització del 
projecte “Residència d’Estudiants per la Pau” ha esdevingut definitiva; pels motius 
detallats a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- RECTIFICAR l’error material existent en l’acord 30/16 d’aprovació inicial de la 
revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació Catalunya-Amèrica Sant 
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Jeroni de la Murtra per a la realització del projecte “Residència d’Estudiants per la 
Pau”, en el sentit de declarar no procedent i deixar sense efecte l’apartat tercer de 
l’esmentat acord, relatiu a la declaració, si la revocació esdevé definitiva, de l’obligació 
de l’entitat Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, NIF G59163204, de 
reintegrar l’import de mil dos-cents divuit euros amb quaranta-nou cèntims (1.218,49 
€), pels motius detallats a la part expositiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Fundació Catalunya-Amèrica Sant 
Jeroni de la Murtra.” 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per El Safareig, grup de dones feministes de 
Cerdanyola del Vallès, Ass. Social Romanesa - Catalana ASOCROM i Assemblea 
de Joves de Casserres relatives als acords de la Junta de Govern, de data 28 de 
gener de 2016, de revocació inicial de les subvencions atorgades a les 
esmentades entitats, en el marc de la convocatòria 5623/2014.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. En data 30 de gener de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. acords 
30/14), es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014 de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, les quals es van publicar al BOPB de 4 de febrer del 2014.  

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la referida 

convocatòria de subvencions, el dia 8 de maig de 2014, va acordar (acord núm. 
194/14) atorgar els ajuts econòmics a aquelles entitats participants que havien 
obtingut, en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la 
sol·licitud de subvenció, una puntuació superior o igual a 65 punts. 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de gener de 

2016, es va aprovar inicialment, entre d’altres, la revocació total de les 
subvencions detallades a continuació i declarar, en cas que la revocació 
esdevingués definitiva, l’obligació de les entitats de reintegrar l’import de la 
bestreta del 50% de la subvenció cobrada anticipadament: 

 
 

Tercer beneficiari 
 

NIF 
 

Actuació subvencionada 
Import 

subvenció 
concedida 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

Import 
bestreta 
pagada 

El Safareig, grup de 
dones feministes de 
Cerdanyola del Vallès 

G58410846 
Detecció i atenció de les 
violències masclistes vers 
les dones 

4.844,97 4.844,97 2.422,48€ 

Ass. Social Romanesa 
– Catalana ASOCROM 

 
G62379417 

Programa transversal per 
promoure la convivència, la 
interacció 

 
1.952,70€ 

 
1.952,70€ 

 
876,35€ 

 

Assemblea de Joves 
de Casserres 

G64145675 
Programa intergeneracional 
de formació de dones 

750,00€ 750,00€ 375,00€ 
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4. Dins el termini per formular al·legacions, les esmentades entitats van presentar al 
Registre de Factures d’aquesta corporació la justificació de les subvencions 
revocades inicialment. 

 
5. Mitjançant informes dels corresponents caps dels centres gestors, es proposa el 

pagament dels imports pendents de les esmentades subvencions i es 
comptabilitzen els corresponents reconeixements d’obligacions, segons el següent 
detall: 

 
 

Tercer beneficiari 
 

NIF 
 

Actuació subvencionada 
Núm. 

reconeixement 
d’obligació 

Import 

El Safareig, grup de 
dones feministes de 
Cerdanyola del Vallès 

G58410846 
Detecció i atenció de les 
violències masclistes vers 
les dones 

1604026289 2.422,49€ 

Ass. Social Romanesa 
– Catalana 
ASOCROM 

 
G62379417 

Programa transversal per 
promoure la convivència, la 
interacció 

 
1604019095 

 
1.076,35€ 

 

Assemblea de Joves 
de Casserres 

G64145675 
Programa intergeneracional 
de formació de dones 

1604016321 350,00€ 

 
6. Degut a una errada comptable, el reconeixement de l’obligació núm. 1604016321 

a favor de l’Assemblea de Joves de Casserres, amb NIF G64145675, es va 
efectuar per un import de 350,00€ quan l’import procedent era de 375,00€; segons 
els fets exposats amb anterioritat; motiu pel qual queda pendent de pagament a 
l’esmentada entitat l’import de 25,00€. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 42.1 i 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS  
 

Primer.- Acceptar les al·legacions presentades per les entitats relacionades a 
continuació relatives als acords de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 2016, 
de revocació inicial de les subvencions atorgades a les esmentades entitats, en el 
marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, pels motius detallats a la part expositiva de la present 
resolució: 
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Tercer beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació subvencionada 

Import subvenció 
concedida 

El Safareig, grup de dones 
feministes de Cerdanyola del 
Vallès 

G58410846 
Detecció i atenció de les 
violències masclistes vers 
les dones 

4.844,97 

Ass. Social Romanesa – 
Catalana ASOCROM 

 
G62379417 

Programa transversal per 
promoure la convivència, 
la interacció 

 
1.952,70€ 

Assemblea de Joves de 
Casserres 

G64145675 
Programa 
intergeneracional de 
formació de dones 

750,00€ 

 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial de les subvencions esmentades 
a l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva. 
 
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de VINT-I-CINC EUROS (25,00€) a 
favor de l’Assemblea de Joves de Casserres, amb NIF G64145675, per fer front al 
pagament de l’import pendent de la subvenció esmentada a l’apartat primer de la part 
resolutiva; amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900. 
 
Quart.- NOTIFICAR els anteriors acords als interessats.” 
 
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per Cíclica Associació i l’Associació Social Gabella 
relatives als acords de la Junta de Govern, de data 13 d’octubre de 2016, de 
revocació inicial de les subvencions atorgades a les esmentades entitats, en el 
marc de la convocatòria 6573/2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord núm. 798/14 de la Junta de Govern reunida 

en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm. 
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre; així com, les Bases 
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van 
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015. 

 
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el 

resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats 
sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern 
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15). 

 
3. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 13 d’octubre de 

2016, es va aprovar inicialment, entre d’altres, la revocació total de les 
subvencions detallades a continuació: 
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Tercer beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació subvencionada 

Import 
subvenció 
concedida 

Import 
subvenció 
pendent de 

justificar 

Import 
bestreta 
pagada 

Cíclica Associació G66234287 Mira-sol, fem ambient! 2458,50€ 2458,50€ 0,00€ 

Associació Social 
Gabella 

G64344526 Enter compartir 4.490,47€ 4.490,47€ 0,00€ 

 

4. Dins el termini per formular al·legacions, les esmentades entitats van presentar al 
Registre de Factures d’aquesta corporació la justificació de les subvencions 
revocades inicialment. 

 
5. Mitjançant informes dels caps dels corresponents centres gestors es proposa el 

pagament dels imports pendents de les esmentades subvencions i es 
comptabilitzen els corresponents reconeixements d’obligacions, segons el següent 
detall: 

 
 

Tercer beneficiari 
 

NIF 
 

Actuació subvencionada 
Núm. 

reconeixement 
d’obligació 

Import 

Cíclica Associació G66234287 Mira-sol, fem ambient! 1704007312 2458,50€ 

Associació Social 
Gabella 

G64344526 Enter compartir 1704012693 4.490,47€ 

 

Fonaments de dret 
 
1. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per 
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS  
 

Primer.- Acceptar les al·legacions presentades per Cíclica Associació i l’Associació 
Social Gabella relatives als acords de la Junta de Govern, de data 13 d’octubre de 
2016, de revocació inicial de les subvencions atorgades a les esmentades entitats, en 
el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, detallades a continuació: 
 

 
Tercer beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació subvencionada 

Import subvenció 
concedida 

Cíclica Associació G66234287 Mira-sol, fem ambient! 2458,50€ 

Associació Social Gabella G64344526 Enter compartir 4.490,47€ 

 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial de les subvencions esmentades 
a l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords als interessats.” 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en la sessió ordinària 
de data 20 de juliol de 2017 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2017 
La secretària general 
 
 


