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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 20 de juliol 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), 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), senyora Sonia Recasens i 
Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense 
vot següents: senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP), senyors Manuel Reyes López 
(PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA) i 
Arnau Funes i Romero (Entesa),qui assisteix en representació del Grup Entesa, per 
absència de la seva presidenta. 
 
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 assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Isaac Albert i Agut (ERC-AM) i la diputada 
senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2017. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte la 

designació de representants de la Diputació de Barcelona en la Xarxa Sida i Món 
Local a Catalunya i en la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona - 
IEB -, i donar-se per assabentats de la fi de l’activitat de la Xarxa i de la fi del 
càrrec de Patró de la Fundació. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona i en la de la Catalunya Central, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; i en l’Associació Unió 
Mundial de Mercats Majoristes. 

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

judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, de data 19 de 
maig de 2017, emès pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
que declara el desistiment i finalització del procediment núm. 317/2016-B, 
interposat per la senyora XXX contra el Decret núm. 6530/2016, d’1 de juliol de 
2016, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió 
presentat per la senyora XXX contra la resolució de 4 de novembre de 2015, que 
desestimà el recurs de reposició de 23 de juliol de 2015, formulat amb relació a 
la convocatòria pública de selecció per cobrir, mitjançant nomenament interí, 
llocs de treball d’informació-guaita. 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, de data 12 
de juny de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment núm. 6/2017-E, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 25 d’octubre de 
2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 29 de 
novembre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de grava 
sobre la calçada. 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5256/2017, de data 26 de maig, 

que resol comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 138/2017-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra els Decrets de 24 de desembre de 
2016 i 10 de febrer de 2017, que van desestimar la reclamació del dret a 
percebre l’incentiu econòmic previst per a la jubilació voluntària incentivada. 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6223/2017, de data 19 de juny, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
de 14 de març de 2017, emesa pel primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la 
liquidació de l’IBI de l’any 2016, de la finca ubicada a la Plaça Margarida Xirgu, 
número 6-8 de Barcelona. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’associació de Ciutats 
i Governs Locals Units, per al desenvolupament del projecte “Impuls a la 
governança local i territorial mitjançant el suport a l’agenda global dels governs 
locals i a la localització dels ODS ”. 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, amb l’objecte de generar productes que aportin 
informació i coneixement per a la gestió de la sostenibilitat urbana. 

 
Direcció de Serveis de Formació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb l’objecte de col·laborar en el desenvolupament de 
diverses línies d’actuació en matèria de formació. 

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

addenda al conveni de col·laboració, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

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

Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim 
regulador. 

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

concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari d’escolarització en 
primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, prèvia rectificació d’error material en el règim regulador del 
Programa, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del 
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la 

quantia total de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2017, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar els ajuts econòmics 
gestionats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, 
prèvia modificació del règim regulador del Catàleg. 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2017. 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2017. 
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Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 

contractació per a l’exercici 2018, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels 
sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social, de conformitat amb 
la disposició addicional cinquena del TRLCSP. 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex I al Pla de 

seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, presentat 
per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, que contempla les mesures a adoptar en la 
prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i ús d’un 
muntacàrregues, pastera, projector de materials i polispast, el qual no representa 
cap increment econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla de seguretat i 
salut aprovat. 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil 
euros), a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació parcial casa Mestres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 130.000 € (cent trenta mil 
euros), a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Passera C-17”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
21. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000 € (vint mil euros), 
a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local “Urbanització 
carrer Sant Pere”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
22. LLINARS DEL VALLÈS.- 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 Llinars del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Adeqüació i pavimentació carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
23. SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 158.000 € (cent 
cinquanta-vuit mil euros), a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar 
l’actuació local “Reforma integral de les piscines municipals”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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24. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.204,36 € (cent setanta mil dos-
cents quatre euros amb trenta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Sentmenat, per a 
finançar l’actuació local “Rehabilitació del casal de joves”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
25. TEIÀ.- 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 Teià, per a finançar l’actuació local “Clavegueram de la Riera”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Programa de Crèdit Local 
 
26. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 106.763,51 € (cent sis mil set-
cents seixanta-tres euros amb cinquanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Caldes 
de Montbui, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
27. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 47.357,77 € (quaranta-set mil 
tres-cents cinquanta-set euros amb setanta-set cèntims), a l'Ajuntament de 
Montcada i Reixac, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
28. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 10.287,04 € (deu mil dos-
cents vuitanta-set euros amb quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar 
les inversions del pressupost 2017. 

 
29. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 240.640,45 € (dos-cents quaranta mil sis-
cents quaranta euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Terrassa, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

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

una subvenció per import de 148.590,53 € (cent quaranta-vuit mil cinc-cents 
noranta euros amb cinquanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vic, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús a 

precari dels espais que ocupa actualment l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, en l’edifici Residència Ramon Llull, del Recinte de l’Escola Industrial. 
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús a 
precari dels espais que ocupa actualment la Fundación Universitaria Europea de 
Relaciones Públicas, com a titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, 
en l’edifici Residència Ramon Llull, del Recinte de l’Escola Industrial. 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la minuta d’un 

conveni a formalitzar amb Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió 
d’ús de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social. 

 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’ús 

exclusiu de la Sala de les Voltes de la Masia del Recinte Torribera, a favor de la 
Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació. 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’addenda de 

modificació de dos convenis relatius a la finca Flor de Maig, pels quals es regula 
la concessió demanial dels edificis i espais de la dita finca, a favor de la 
Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia, 
ampliant el termini de vigència en 15 anys, fins el 13 de juny de 2040. 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’addenda de 

modificació del pacte segon del conveni, formalitzat en data 14 de febrer de 2001 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació amb l’ús 
atorgat a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici Poliesportiu i instal·lacions 
esportives de la zona est del Recinte Mundet. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 

 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments afectats per 
l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”: Via Blava Llobregat, Via 
Blava Anoia i Via Blava Cardener. 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
38. 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 activitats realitzades per les entitats representatives del 
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de 
serveis, per a l’exercici 2017, per un import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros). 

 
 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

7 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional durant l’any 2017, organitzades per entitats culturals 
sense finalitat de lucre. 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats 
anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017, 
organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural. 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2017. 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el cessament del 

senyor Luis Javier Viñuales com a vocal substitut de la Diputació de Barcelona a 
la Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni 
formalitzat en data 30 de setembre de 2016 amb el Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per 
a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional 
interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”, i designació 
de la senyora Pia Bosch Codola com a vocal substituta d’aquesta Comissió. 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a 
finançar projectes educatius innovadors, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de 
l’àmbit de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2017. 

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

l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de 
les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

45. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/724. 

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

l’empresa Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, en resolució de l’expedient 
2017/3544. 

 
47. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de mirall a la 

carretera BV-3002, al terme municipal de Sant Mateu de Bages, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 
2017/4361. 

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

l’empresa Les Noves Vinyes Xiques 874, SL, en resolució de l’expedient 
2017/4576. 

 
49. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de construcció de 

piscina, a la carretera BV-1201, al terme municipal d’Abrera, a favor del senyor 
XXX, en resolució de l’expedient 2017/4643. 

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

l’empresa Setrafi Maderas, SL, en resolució de l’expedient 2017/4774. 
 

51. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient 2017/4884. 

 
52. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de substitució de 

nou fanals d’il·luminació al nucli de la Barceloneta, a la carretera BV-5115 al 
terme municipal de Gualba, a favor de l’Ajuntament de Gualba, en resolució de 
l’expedient 2017/5119. 

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

l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient 2017/5140. 
 

54. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de marquesina 
per aparcament a la carretera BV-5201, al terme municipal de Calldetenes, a 
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/5143. 

 
55. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 

desmantellament d’estació de servei, gestió de terres i extracció de tancs, a la 
carretera BV-4601, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/5455. 
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56. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de vegetació 
a la carretera BV-2111, a favor de l’Ajuntament d’Olivella, en resolució de 
l’expedient 2017/5713. 

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

l’empresa Nandu Jubany, SL, en resolució de l’expedient 2017/5752. 
58. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’empresa Planta Compostatge Fumanya, SL, en resolució de l’expedient 
2017/5835. 

 
59. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació d’oliveres, a 

la carretera BV-5227, al terme municipal de Santa Maria de Besora, a favor de 
Call Masia LLC, en resolució de l’expedient 2017/5845. 

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

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient 2017/6301. 
 

61. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Pacs del Penedès, en resolució de l’expedient 2017/6348. 

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

l’empresa Invicat Abertis, en resolució de l’expedient 2017/6440. 
 

63. Dictamen pel qual es proposa denegar una autorització d’obres de conservació 
d’edificació, a la carretera BV-2151 al terme municipal de Sant Martí Sarroca, a 
favor de la senyora XXX, en resolució de l’expedient 2017/5887. 

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

d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat, referent a les obres del “Projecte constructiu de nova vorera a la 
carretera BV-2004 PK 4+550 al PK 4+600. Fase 2. TM Sant Climent de 
Llobregat”, per un import de 39.053,31 euros. 

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

d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera 
BV-6001 entre l’Avda. Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de Mar”, 
per un import de 192.138,60 euros. 

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

d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament del Masnou, 
referent a les obres del projecte constructiu de “Rotonda en el PK 0+420 de la 
carretera BP-5002. TM El Masnou”, per un import de 397.152,77 euros. 

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

formalització del preacord 17/X/243471 ”Reforma i millora del clavegueram de la 
cruïlla del c/ Manlleu amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar la minuta del 
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conveni específic corresponent, a formalitzar amb l’Ajuntament de Torelló, per un 
import de 141.064,72 euros. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
68. 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, als 
ajuntaments de la província de Barcelona, per ajudar a finançar les despeses de 
transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” any 2018, per 
un import de 60.000 € (seixanta mil euros). 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convalidació de la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la 
Fundació Bancària “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversistat als espais 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 

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

convalidació del Programa Anual 2017 que desenvolupa el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès, per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial, per un import de 120.000 € (cent vint 
mil euros). 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum 
amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades 
amb estella forestal, llenya o pèl·lets, any 2017. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa 
de Dones Pakistaneses (ACESOP) als acords de la Junta de Govern, de 28 de 
gener de 2016, d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció 
concedida a l’esmentada associació, en el marc de la convocatòria 5623/2014. 

 
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 

al·legacions presentades per Esplais Catalans en relació als acords de la Junta 
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de Govern, de data 27 d’abril de 2017, de revocació inicial de la subvenció 
concedida a l’esmentada entitat, atorgada en el marc de la convocatòria 
5623/2014. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2017.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 de juny de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat dels membres presents a 
la sessió. 
 
Tot seguit, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta 
cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Nosaltres ens abstindrem a tots els 
punts, a excepció dels 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44 i 71, 
que els votarem a favor. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte la 
designació de representants de la Diputació de Barcelona en la Xarxa Sida i Món 
Local a Catalunya i en la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona - 
IEB -, i donar-se per assabentats de la fi de l’activitat de la Xarxa i de la fi del 
càrrec de Patró de la Fundació.- 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 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què es sol·licitada expressament la 
seva presència i la Corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
Entre aquestes entitats es troba la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, creada l’any 
2005 i que en la seva etapa final ha estat gestionada des de la Regidoria de Polítiques 
pels Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida, i de la qual s’ha tramitat la seva 
clausura i, en conseqüència, la fi de la seva activitat, motiu pel qual cal deixar sense 
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efecte el nomenament de representants efectuat per la Junta de Govern en data 
17.12.15 (AJG 653/15). 
 
Així mateix, en data 31 de desembre de 2016 va finalitzar l’última de les pròrrogues 
aprovades del conveni signat el 26.1.2011 entre la Fundació Privada Institut 
d'Economia de Barcelona - IEB – i la Diputació de Barcelona i que suposava la 
integració de la corporació com a Patró promotor per temps determinat, pròrroga que 
va ser aprovada pel Ple en la sessió de 23.12.2015 (AP 211/15), i què, en no haver-se 
renovat ni prorrogat, suposa la fi de la relació de la corporació amb la Fundació com a 
membre d’aquesta, sens perjudici de col·laboracions que es puguin donar en el futur 
en aquells projectes que resultin d’interès per ambdues institucions, i, en 
conseqüència, cal deixar sense efecte la designació de representants, efectuada per la 
Junta de Govern en la sessió de data 23.9.15 (AJG 417/15), i sol·licitar la modificació 
de la inscripció en el Registre de Fundacions, quant als membres que la formen. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon al Ple d’aquesta 
Corporació, llevat que s’hagi delegat la competència en un altre òrgan, d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 

En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 

Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 

 

PRIMER.- DEIXAR sense efecte la designació de representants de la Diputació de 
Barcelona en la Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, efectuada per la Junta de Govern 
en la sessió de data 17.12.2015 (ref. AJG 653/15), pels motius que s’indiquen a la part 
expositiva, i, en conseqüència, deixar constància i donar-se per assabentats de la 
clausura i fi de les activitats de Xarxa. 
 
La representació que es deixa sense efecte, afecta  a les següents persones: 
 

- Il·lma. Sra. M. Teresa Fandos Payà 
- Sr. Ramon Minoves Pujol 

 
SEGON.- DEIXAR sense efecte la designació de representants de la Diputació de 
Barcelona en la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona - IEB, efectuada 
per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref. AJG 417/15), pels motius 
que s’indiquen a la part expositiva, i, en conseqüència, deixar constància i donar-se 
per assabentats de la fi del càrrec de Patró promotor de la Fundació. 
 
La representació que es deixa sense efecte, afecta a les següents persones: 
 

- Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
- Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 

 
La fi del càrrec de Patró promotor en la Fundació, i de la participació en el Comitè 
Executiu, requereix que aquesta entitat tramiti la corresponent modificació de la 
inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a l’ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació 
de representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona i en la de la Catalunya Central, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; i en l’Associació Unió 
Mundial de Mercats Majoristes.- 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 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
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La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
Efectuats els nomenaments inicials, i havent-se produït un canvi en la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, es considera oportú fer un canvi en la 
representació de la Corporació en la designació dels representants en la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona i de la Catalunya Central, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

Així mateix, es proposa un canvi en l’Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes, 
per substituir el suplent designat. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 

La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon al Ple d’aquesta 
corporació, llevat que s’hagi delegat la competència en un altre òrgan, d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 

La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  

 

ACORDS 
 

PRIMER.- MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona, 
en la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i de la Catalunya Central, en la 
forma següent: 
 
1) Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Anna Mochales Collado com a 

vocal titular representant de la Diputació de Barcelona, en la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 
29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar la Sra. Maria Xalabarder Aulet, Gerent de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, per a substituir-la en la representació 
que ostentava fins ara, i mantenir vigent el nomenament de la vocal suplent Sra. 
Eulàlia Mata Dumenjó. 

 
2) Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Anna Mochales Collado com a 

vocal titular representant de la Diputació de Barcelona, en la Comissió 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, efectuat per la Junta de Govern en la 
sessió de 29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar la Sra. Maria Xalabarder Aulet, 
Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara, i mantenir vigent el nomenament de la vocal 
suplent Sra. Eulàlia Mata Dumenjó. 

 
SEGON.- DETERMINAR que, d’acord amb la modificació anterior, la representació de 
la Diputació de Barcelona en les següents Comissions resta de la manera següent: 
 

a) Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
 

Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, a les persones 
següents, d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula 
la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de 
caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª : 
 
Titular: Sra. Maria Xalabarder Aulet 
Suplent: Sra. Eulàlia Mata Dumenjó 
 
b) Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 

 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat de Catalunya, a les 
persones següents, d’acord amb l’art. 12.3 i) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual 
es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la 
Generalitat de caràcter col·legial, en relació a la DT 5ª : 

 
Titular: Sra. Maria Xalabarder Aulet 
Suplent: Sra. Eulàlia Mata Dumenjó 
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TERCER.- MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona, 
en l’Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes- World Union of Wholesale 
Markets, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del Sr. Carles Feiner 
Alonso com a vocal suplent en representació de la Diputació de Barcelona en 
l’Associació, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 10.3.2016 (AJG 75/16), i 
nomenar el Sr. Francesc Xavier Torrent Perarnau, Cap de l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals, per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara, i mantenir 
vigent el nomenament del vocal titular, Sr. Isaac Albert Agut. 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona quedarà de la manera 
següent: 
 

“Designar les persones que, en qualitat de titular i suplent, han de representar a la 
Diputació de Barcelona en l’Associació Internacional Unió Mundial de Mercats 
Majoristes – World Union of Wholesale Markets (WUWM), d’acord amb els arts. 
II i IV dels Estatuts d’aquesta entitat internacional. 

 
Les persones designades són: 
 
Titular : Isaac Albert Agut 
Suplent: Francesc Xavier Torrent Perarnau 

 
La persona designada com a suplent podrà actuar en absència del titular i en la 
representació que aquest ostenti.” 

 
QUART.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords precedents a l’ens i a les persones afectades pels 
nomenaments, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, de data 19 de 
maig de 2017, emès pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
que declara el desistiment i finalització del procediment núm. 317/2016-B, 
interposat per la senyora XXX contra el Decret núm. 6530/2016, d’1 de juliol de 
2016, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió 
presentat per la senyora XXX contra la resolució de 4 de novembre de 2015, que 
desestimà el recurs de reposició de 23 de juliol de 2015, formulat amb relació a 
la convocatòria pública de selecció per cobrir, mitjançant nomenament interí, 
llocs de treball d’informació-guaita.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 9 de febrer de 2017, va acordar donar-se 
per assabentada del Decret de la Presidència de 9 de gener de 2017, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 317/2016-B, interposat per XXX contra el 
Decret de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
d’1 de juliol de 2016, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió 
presentat per la senyora XXX contra la resolució de 4 de novembre de 2015, que va 
desestimar el recurs de reposició de 23 de juliol de 2015, formulat en relació a la 
convocatòria pública de selecció per cobrir, mitjançant nomenament interí, llocs de 
treball d’informació-guaita (S-09/15). 
  
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha emès un Decret judicial, el 
19 de maig de 2017, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
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 del Decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que acorda tenir per desistida a la 
senyora XXX en el procediment núm. 317/2016-B, contra el Decret de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació d’1 de juliol de 
2016, que va declarar la inadmissió a tràmit del recurs de revisió presentat per la 
senyora XXX contra la resolució de 4 de novembre de 2015, que va desestimar el 
recurs de reposició de 23 de juliol de 2015, formulat en relació a la convocatòria 
pública de selecció per cobrir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball 
d’informació-guaita (S-09/15). 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, de data 12 
de juny de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment núm. 6/2017-E, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 25 d’octubre de 
2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 29 de 
novembre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de grava sobre 
la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

18 
 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 6/2017-E, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 25 d’octubre de 2016, que desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats 
de l’accident de trànsit ocorregut el dia 29 de novembre de 2015, a la carretera BP-
1241, a causa de l’existència de grava sobre la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del 
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la 
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona. 
  
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència, favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2017-E, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 25 d’octubre 
de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 29 de novembre de 
2015, a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de grava sobre la calçada. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 

 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5256/2017, de data 26 de 
maig, que resol comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 138/2017-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra els Decrets de 24 de desembre de 
2016 i 10 de febrer de 2017, que van desestimar la reclamació del dret a percebre 
l’incentiu econòmic previst per a la jubilació voluntària incentivada.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 2 de maig 

de 2017 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 

en el recurs contenciós administratiu núm. 138/2017-E, procediment abreujat, 

interposat pel senyor XXX contra els Decrets de 24 de desembre de 2016 i 10 de 

febrer de 2017 que van desestimar la reclamació del dret a percebre l’incentiu 
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econòmic previst per a la jubilació voluntària incentivada. El recurrent, de 59 anys amb 

discapacitat legal reconeguda igual o superior del 45%, havia reclamat el premi per 

jubilació anticipada regulat en article 35 de l’Acord de condicions de personal de la 

Diputació, el qual li va ser denegat per entendre que, tot i haver-se jubilat 

anticipadament, percep el 100% de la base reguladora de la prestació degut a la seva 

discapacitat. En aquest sentit el premi de jubilació contemplat a l’article citat 

anteriorment té per única finalitat compensar la pèrdua que la pensió de jubilació 

anticipada suposa pels funcionaris que no tenen cap grau de discapacitat.  
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  

 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  

 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 138/2017-E, procediment 

abreujat, interposat pel senyor XXX contra els Decrets de 24 de desembre de 2016 i 

10 de febrer de 2017 que van desestimar la reclamació del dret a percebre l’incentiu 

econòmic previst per a la jubilació voluntària incentivada. 

 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
7 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis 
Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol 
dels lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar.” 
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6223/2017, de data 19 de 
juny, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució de 14 de març de 2017, emesa pel primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, per la qual es desestima el recurs de reposició 
interposat contra la liquidació de l’IBI de l’any 2016, de la finca ubicada a la Plaça 
Margarida Xirgu, número 6-8 de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 

“El mes de març de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va emetre una liquidació en 
concepte de l’Impost sobre béns immobles urbans (IBI) de l’any 2016 de la finca 
ubicada a la Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8, (Ref. Cadastral 
9505415DF2890F0001BZ), en endavant, Institut del Teatre (IT) que suposava una 
quota tributària de 214.652,25 euros a la qual s’havia aplicat una bonificació del 
25,79% per la part de superfície afecta a l’ensenyament universitari. 
 

Aquesta liquidació es va pagar en termini i forma. No obstant això, com aquesta 
corporació va considerar-la incorrecta, va interposar recurs de reposició i va sol·licitar 
la devolució de l’import indegudament ingressat. 
 

El 28 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Barcelona ha notificat a la Diputació de 
Barcelona la resolució de 14 de març, per la qual desestima el recurs de reposició 
interposat contra la liquidació de l’IBI de l’any 2016. 
 

En aquesta Resolució, l’Ajuntament de Barcelona: primer desestima les sol·licituds 
d’exempció dels articles 62 punt 1.a) (immobles propietat d’entitats locals directament 
afectes a serveis educatius) i 62.2.a) del Text refós de la Llei d’hisendes locals 
(TRLHL) (exempció per als béns immobles destinats a ensenyament per centres 
docents acollits al règim de concert educatiu), en segon terme, reconeix la sol·licitud 
de bonificació del 95% en la quota de l’IBI sobre la superfície de l’immoble directament 
afecta a l’ensenyament universitari. 
 

Aquesta corporació considera que la resolució que desestima el recurs de reposició 
interposat no és ajustada a Dret ja que aquesta corporació estima que sí es té dret a 
les exempcions i a la bonificació sol·licitades.  
 

D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 

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

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

RESOLUCIÓ 

 

Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució de 14 de 
març de 2017 emesa pel primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
(Ref.2016/0199649/CT-5/15), en base a les consideracions contingudes en la part 
expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació, de la corporació en aquest recurs, així com en les instàncies superiors 
en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’associació de Ciutats 
i Governs Locals Units, per al desenvolupament del projecte “Impuls a la 
governança local i territorial mitjançant el suport a l’agenda global dels governs 
locals i a la localització dels ODS ”.- 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: 
 
“I.- ANTECEDENTS 
 
L’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, en endavant CGLU, és una 
associació creada l’any 2004 que representa els governs locals a nivell mundial i que 
té com a principals objectius la promoció dels seus valors, objectius i interessos, 
fomentant la unitat i la cooperació entre els seus membres, sent una font mundial 
d’informació i suport pel que fa als governs locals, promovent el desenvolupament 
econòmic, social, cultural i ambiental sobre la base dels principis del bon govern, 
sostenibilitat i inclusió social, així com la cooperació descentralitzada entre els governs 
locals i les seves associacions nacionals.  
 
CGLU ha aconseguit tenir un paper rellevant davant d’organismes multilaterals, fet que 
ha permès obtenir el reconeixement dels governs locals com a actors clau en l’àmbit 
internacional i participar en l’elaboració de les Agendes Globals.  
 
La Diputació de Barcelona és membre de CGLU des de l’any 2006, i forma part del 
Consell Mundial de CGLU i del Comitè de Gestió Financera. A més presideix des de 
l’any 2007 la Comissió de Descentralització i Autonomia Local (Comissió DAL).  
 
Actualment, a causa del canvi de presidència de CGLU al mes d’octubre del 2016, i 
l’adopció del Compromís de Bogotà en el marc del Congrés Mundial, així com del nou 
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rol que l’organització ha assolit en l’àmbit internacional, CGLU està redefinint la seva 
estructura i les seves prioritats temàtiques amb l’objectiu principal d’augmentar 
visibilitat política i ajustar-se a la nova realitat. 
 
Degut a la trajectòria de la Diputació de Barcelona dins de l’organització, liderant la 
Comissió DAL des del 2007, i la seva pròpia tipologia, la Diputació de Barcelona ha 
estat proposada per copresidir el “Consell Polític de Governança Territorial i Multinivell, 
i Finançament Sostenible”. Entre els objectius d’aquest Consell Polític es troba el 
d’enfortir els governs locals i regionals per poder afrontar nous reptes globals, impulsar 
un model de governança territorial i multinivell, basat en el principi de subsidiarietat, 
que sigui responsable i transparent, i de redissenyar els sistemes de finançament 
locals i regionals cap a un model més sostenible. Tots ells objectius prioritaris per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, la localització de les agendes globals, especialment la localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és un altre àmbit que ha esdevingut 
prioritari per ambdues institucions. 
 
La Diputació de Barcelona conjuntament amb VNG Internacional i CGLU, així com 
d’altres organitzacions impulsem el Premi per la Pau de CGLU. La idea de crear un 
Premi per la Pau pels Governs Locals va sorgir a la primera Conferència de 
Diplomàcia de Ciutats que es va dur a terme a La Haya (Països Baixos) l’any 2008, i 
en la qual va participar la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de premiar als 
governs locals i regionals que treballen activament en la prevenció de conflictes i en el 
foment del diàleg i la construcció de la pau dins de les seves comunitats. 
Posteriorment, aquesta proposta va ser adoptada a l’Assemblea General de CGLU 
celebrada a Rabat (Marroc) a l’octubre 2013. Tot i que, el premi, en si mateix, s’atorga 
cada tres anys en el marc de l’Assemblea General de CGLU, aquesta iniciativa té un 
caràcter més ampli, englobant d’altres activitats e iniciatives innovadores amb l’objectiu 
final de crear una comunitat internacional formada per governs locals i regionals així 
com d’altres actors que impulsen i treballen activament pel reconeixent del paper que 
desenvolupen els governs locals en el foment de la pau. 
 
Vista la memòria justificativa de data 7 de juny de 2017 de l’Oficina d’Europa i 
Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals. 
 
Per tant, tenint en compte la coincidència d’objectius entre la Diputació de Barcelona i 
CGLU, i essent conscients de la importància d’aquestes iniciatives encaminades a la 
protecció i defensa del rol i els interessos dels governs locals arreu del món, així com 
la defensa dels drets humans i l’impuls de la pau, les parts acorden la formalització del 
present conveni per desenvolupar el projecte “Impuls a la governança local i territorial 
mitjançant el suport a l’agenda global dels governs locals i a la localització dels ODS”, 
així com les activitats conjuntes objectes del present conveni. 
 
II.- EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposen 
els articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
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Atès que la col·laboració entre CGLU, com a associació que agrupa exclusivament 
governs locals, i la Diputació de Barcelona està inclosa en la previsió de l’article 4.1.d) 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist, en darrer terme que segons el punt 3.4 lletra i.3) de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta 
de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la 
Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units per a 
desenvolupar el projecte “Impuls a la governança local i territorial mitjançant el suport a 
l’agenda global dels governs locals i a la localització dels ODS”, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE CIUTATS I GOVERNS LOCALS UNITS PER AL 
PROJECTE “IMPULS A LA GOVERNANÇA LOCAL I TERRITORIAL MITJANÇANT EL 
SUPORT DE L’AGENDA GLOBAL DELS GOVERNS LOCALS I A LA LOCALITZACIÓ 
DELS ODS”  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Per part de la Diputació de Barcelona amb domicili a Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) i NIF P-0800000-B, compareix la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, en ús de les facultats establertes a l'apartat 2.4 lletra e) de la Refosa 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), i assistida per 
la Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les funcions reservades en el 
Decret de la Presidència núm.7731/16, de 28 de juliol (BOPB de 3 d’agost de 2016); 
 
I de l’altra, l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units, CGLU en endavant, 
amb domicili al carrer Avinyó 15, 08002, Barcelona i NIF G-63327696, representada pel Sr. 
Josep Roig Martí, en virtut dels poders atorgats davant del Notari de Barcelona, D. Enrique 
Peña Félix, en data 3 de novembre de 2011.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
CGLU és una associació creada a l’any 2004 que representa els governs locals a nivell 
mundial i que té com a principals objectius la promoció dels seus valors, objectius i 
interessos, fomentant la unitat i la cooperació entre els seus membres, sent una font 
mundial d’informació i suport pel que fa als governs locals, promovent el desenvolupament 
econòmic, social, cultural i ambiental sobre la base dels principis del bon govern, 
sostenibilitat i inclusió social, així com la cooperació descentralitzada entre els governs 
locals i les seves associacions nacionals.  
 
CGLU ha aconseguit tenir un paper rellevant davant d’organismes multilaterals, fet que ha 
permès obtenir el reconeixement dels governs locals com a actors clau en l’àmbit 
internacional i participar en l’elaboració de les Agendes Globals.  
 
La Diputació de Barcelona és membre de CGLU des de l’any 2006, i forma part del Consell 
Mundial de CGLU i del Comitè de Gestió Financera, i presideix des de l’any 2007 la 
Comissió de Descentralització i Autonomia Local (Comissió DAL).  
 
Actualment, a causa del canvi de presidència de CGLU al mes d’octubre del 2016, i 
l’adopció del Compromís de Bogotà en el marc del Congrés Mundial, així com del nou rol 
que l’organització ha assolit en l’àmbit internacional, CGLU està redefinint la seva estructura 
i les seves prioritats temàtiques amb l’objectiu principal d’augmentar visibilitat política i 
ajustar-se a la nova realitat. 
 
Degut a la trajectòria de la Diputació de Barcelona dins de l’organització, liderant la 
Comissió DAL des del 2007, i la seva tipologia, la Diputació de Barcelona ha estat 
proposada per copresidir el “Consell Polític de Governança Territorial i Multinivell, i 
Finançament Sostenible”. Entre els objectius d’aquest Consell Polític es troba el d’enfortir 
els governs locals i regionals per poder afrontar nous reptes globals, impulsar un model de 
governança territorial i multinivell, basat en el principi de subsidiarietat, que sigui 
responsable i transparent, i de redissenyar els sistemes de finançament locals i regionals 
cap a un model més sostenible. Tots ells objectius prioritaris per la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, la localització de les agendes globals, especialment la localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és un altre àmbit que ha esdevingut 
prioritari per ambdues institucions.   
 
La Diputació de Barcelona conjuntament amb VNG Internacional i CGLU, així com d’altres 
organitzacions impulsem el Premi per la Pau de CGLU. La idea de crear un Premi per la 
Pau pels Governs Locals va sorgir a la primera Conferència de Diplomàcia de Ciutats que 
es va dur a terme a La Haya (Països Baixos) l’any 2008, i en la qual va participar la 
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de premiar als governs locals i regionals que 
treballen activament en la prevenció de conflictes i en el foment del diàleg i la construcció de 
pau dins de les seves comunitats. Posteriorment, aquesta proposta va ser adoptada a 
l’Assemblea General de CGLU celebrada a Rabat (Marroc) a l’octubre 2013. Tot i que, el 
premi, en si mateix, s’atorga cada tres anys en el marc de l’Assemblea General de CGLU, 
aquesta iniciativa té un caràcter més ampli, englobant d’altres activitats e iniciatives 
innovadores amb l’objectiu final de crear una comunitat internacional formada per governs 
locals i regionals així com d’altres actors que impulsen i treballen activament pel reconeixent 
del paper que desenvolupen els governs locals en el foment de la pau.  
 
Per tant, tenint en compte la coincidència d’objectius entre la Diputació de Barcelona i 
CGLU, i essent conscients de la importància d’aquestes iniciatives encaminades a la 
protecció i defensa del rol i els interessos dels governs locals arreu del món, així com la 
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defensa dels drets humans i l’impuls de la pau, les parts acorden la formalització del present 
conveni per desenvolupar el projecte “Impuls a la governança local i territorial mitjançant el 
suport a l’agenda global dels governs locals i a la localització dels ODS”, així com les 
activitats conjuntes objectes del present conveni.   
 
La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de[  ] 2017. 
 
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 regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) per al desenvolupament 
del projecte “Impuls a la governança local i territorial mitjançant el suport a l’agenda global 
dels governs locals i a la localització dels ODS”.  
 
En concret, el projecte pretén dur a terme un seguit d’activitats englobades en les següents 
línies de treball: 
 
A. Promoure i reforçar el rol dels governs locals i regionals al món.  
 
B. Involucrar als governs locals i regionals en el procés de localització de les 

Agendes Globals, especialment dels ODS, en el marc de l’Observatori Mundial 
sobre la Descentralització i la Democràcia Local (GOLD). 

  
C. Evolucionar de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local al Consell 

Polític sobre Governança Territorial i Multinivell, i Finançament Sostenible. 
 
D. Redefinir i impulsar el Premi Mundial per la Pau de CGLU. 
 
Aquestes línies de treball es desenvoluparan posteriorment en un Pla de Treball que 
elaborarà la Comissió de Seguiment regulada en el Pacte Quart a continuació. 
 
SEGON.- ACTIVITATS I COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
I.- COMPROMISOS RELACIONATS AMB LES ACTIVITATS: 
 
En relació amb les línies de treball descrites anteriorment, les parts assumiran els compromisos 
que es detallen a continuació: 
 
A. Promoure i reforçar el rol dels governs locals i regionals al món.  
 

 Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

1. Contribuir a la construcció de discurs i les activitats derivades del funcionament de 
la pròpia organització  

2. Participar activament en els òrgans de governs de CGLU dels que sigui membre 
3. Prendre part en les activitats promogudes per CGLU en matèria de 

descentralització i governança local i regional quan siguin requerits 
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 Compromisos de CGLU 
 

1. Incidir políticament davant organismes multilaterals i altres xarxes rellevants a 
l’esfera internacional  

2. Fomentar la participació dels governs locals i regionals a escala mundial 
3. Informar raonadament a la Diputació de Barcelona sobre les activitats derivades 

de la participació de CGLU en els organismes internacionals en les matèries 
d’especial interès  

 
B. Involucrar els governs locals i regionals en el procés de localització de les 

Agendes Globals, especialment dels ODS, en el marc de l’Observatori Mundial 
sobre la Descentralització i la Democràcia Local (GOLD). 

 

 Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

1. Recolzar la publicació en castellà i francès del 4t Informe de Descentralització i 
Democràcia Local (GOLD IV) i participar en les activitats de difusió d’aquest 
informe 

2. Contribuir al procés de desenvolupament de 5è Informe GOLD, focalitzat en la 
localització de les Agendes globals, especialment en l’agenda 2030 

3. Promoure i participar activitats relatives al procés d’implementació, seguiment i 
avaluació de les agendes globals en l’àmbit local i regional, especialment l’agenda 
2030 de desenvolupament sostenible. 

 

 Compromisos de CGLU 
 

1. Publicar i difondre el 4t Informe GOLD en les seves versions en castellà i francès 
2. Contribuir al HLPF (High Level Political Forum) mitjançant la participació en els 

Exàmens Nacionals Voluntaris i l’elaboració dels informes nacionals dels governs 
locals i nacionals com a part del procés de desenvolupament del 5è Informe GOLD 
dedicat a la implementació de les agendes globals  

3. Elaborar documents de suport i organitzar actes i capacitacions, així com accions 
per incidir en el procés d’implementació, seguiment i avaluació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i les agendes globals de desenvolupament en 
l’àmbit local 

 
C. Evolucionar de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local al Consell 

Polític sobre Governança Territorial i Multinivell, i Finançament Sostenible. 
 

 Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 

1. Garantir la continuïtat del treball realitzat per la Comissió de Descentralització i 
Autonomia Local a través del nou Consell Polític sobre governança territorial i 
multinivell i finançament sostenible, i l’Observatori GOLD 

2. Renovar el funcionament del Consell Polític sobre governança territorial i 
multinivell i finançament sostenible i participar en les activitats que es derivin 
d’aquest Consell 

3. Promoure un model de governança multinivell i territorial eficaç i el finançament 
sostenible, recolzant la participació de governs locals i regionals 

 

 Compromisos de CGLU 
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1. Donar suport a la integració del treball realitzat per la Comissió de 
Descentralització i Autonomia Local en el marc del Consell Polític de governança 
territorial i multinivell i finançament sostenible i de l’Observatori GOLD 

2. Impulsar el funcionament del Consell Polític de governança territorial i multinivell i 
finançament sostenible  

3. Promoure i impulsar la governança territorial i multinivell i el finançament 
sostenible mitjançant activitats i documents de suport. 
 

D. Redefinir i impulsar el Premi Mundial per la Pau de CGLU. 
 

 Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 

1. Participar activament en la redefinició el Premi per la Pau conjuntament amb VNG 
així com amb els altres socis  

2. Ampliar el suport al Premi per la Pau, i definir i promoure activitats en aquest marc  
3. Contribuir a l’ampliació dels membres i a la difusió de les activitats que es 

desenvolupen en el marc de Premi per la Pau  
 

 Compromisos de CGLU 
 

1. Donar suport i cobertura a les activitats desenvolupades en el marc del premi per 
la Pau 

2. Recolzar el Premi per la Pau en la seva gestió i funcionament 
3. Contribuir en la difusió i impuls noves edicions del Premi per la Pau 

 
II.- ALTRES COMPROMISOS 
 
II.1.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

 Aportar CENT CINC MIL (105.000) EUR al projecte, que seran transferits a CGLU 
una vegada la Comissió de Seguiment, regulada en el Pacte Quart a continuació, 
emeti l’acta de verificació dels compromisos de les parts abans del 30 de juny de 
2018. 

 Justificar, mitjançant una memòria tècnica que presentarà a la Comissió de 
Seguiment abans del 31 de maig de 2018, la realització dels compromisos assumits 
mitjançant el present conveni. 

 
II.2.- Compromisos de CGLU  
 
CGLU es compromet a: 
 

 Gestionar els fons transferits per la Diputació de Barcelona i aplicar-los a les activitats 
del conveni, de conformitat amb les especificitats que s’incloguin en el Pla de Treball. 

 Justificar, mitjançant una memòria tècnica i un informe d’Auditoria, el qual identificarà 
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació, que 
presentarà a la Comissió de Seguiment abans del 31 de maig de 2018, la realització 
dels compromisos assumits mitjançant el present conveni.  

 
II.3.- Ambdues parts es comprometen a informar-se recíprocament, prèvia i raonadament, de 
qualsevol canvi del contingut del projecte que pugui afectar els compromisos del conveni. 
   
En el supòsit en què els canvis suposin una modificació substancial en el projecte o les 
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activitats previstes, les parts reflectiran els canvis esmentats en una addenda que 
s’acompanyarà al present conveni.  
 
TERCER.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I NORMES DE VISIBILITAT 
 
Corresponen a la Diputació de Barcelona i a CGLU els drets d’explotació (reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació), en qualsevol forma i modalitat, de les obres 
resultants de les activitats objecte del projecte, de manera total o parcial i per temps 
indefinit. 
 
A fi de poder compartir els esmentats drets, la part signatària que formalitzi contractes amb 
tercers, l’objecte dels quals sigui susceptible de ser protegit per les lleis de propietat 
intel·lectual, realitzarà les gestions pertinents per obtenir la cessió exclusiva dels mateixos. 
Sense perjudici de l’establert en el paràgraf anterior, quan s’explotin les esmentades obres, 
es respectaran els drets morals dels autors i, en particular, el reconeixement de la seva 
condició d’autor. 
 
D’una altra banda, en tota documentació generada per l’activitat desenvolupada, en els 
actes públics relatius a la mateixa i en el possible contacte amb els mitjans de comunicació, 
es farà constar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i CGLU. 
 
QUART.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració, conformada per 
un representant de cadascuna de les parts signatàries del conveni, la finalitat de la qual serà: 
 

 Elaborar i aprovar el Pla de Treball per al desenvolupament de les activitats objecte del 
present conveni, en el termini màxim de 2 mesos des de la signatura del mateix. En 
aquest Pla de treball es detallaran el contingut concret de cadascuna de les línies de 
treball, calendari, així com l’import destinat a cada actuació; 

 Avaluar el compliment i donar seguiment als compromisos que s’assumeixen en aquest 
conveni de col·laboració u altres que es signin en la seva aplicació; 

 Proposar la formalització d’acords amb altres institucions; 

 Proporcionar solucions a les discrepàncies que se suscitin en l’aplicació o interpretació 
del conveni de col·laboració; i 

 Elaborar l’acta de verificació dels compromisos de les parts, sobre la base de la 
documentació presentada per aquestes. Aquesta acta avaluarà el grau de compliment 
dels compromisos d’ambdues parts així com l’adequació de les despeses realitzades 
respecte de l’objectiu del conveni i de les actuacions programades. 

 
La Comissió es reunirà com a mínim dues vegades al llarg de la vigència del conveni, així com 
quan sigui necessari en funció de la naturalesa dels assumptes a tractar. 
 
CINQUÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d’aquest conveni, l’altra estarà 
facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del mateix. 
 
També podrà acordar-se la resolució quan, malgrat haver optat pel compliment, aquest resulti 
impossible. 
 
En qualsevol cas, la part afectada tindrà dret a rescabalar-se dels danys i a una indemnització 
pels perjudicis ocasionats. 
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SISÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni pot extingir-se per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini de vigència. 
b) Per la desaparició de l’objecte. 
c) Per resolució, de conformitat amb el Pacte Cinquè anterior. 
d) Per acord de les parts signatàries. 
e) Per causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, excepte si 

són incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions de col•laboració. 
 
SETÈ.- ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓ I PRÒRROGA 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor en l’última de les dates de la seva signatura 
per les parts i finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2018, i en tot cas finalitzarà 
quan la Diputació de Barcelona faci el pagament de la seva aportació, una vegada aprovada 
l’acta de verificació dels compromisos de les parts per la Comissió de Seguiment. No obstant 
això, als efectes de verificació dels compromisos de les parts, l’esmentada comissió podrà tenir 
en compte les despeses relatives a les activitats dutes a terme entre l’1 d’abril de 2017 i el 31 
de març de 2018. 
 
La vigència del conveni podrà prorrogar-se sis mesos amb l’acord exprés de les parts. 
 
VUITÈ.- NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present conveni de col·laboració es regeix pels seus propis pactes, i en el que no estigui 
establert en ells, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic, la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny i en la resta de l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic 
aplicable. 
 
Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre 
contenciós administratiu de Barcelona seran els competents per al coneixement de les 
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest 
conveni.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat i 
a un sol efecte, en els llocs i dates que seguidament s’indiquen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CENT CINC MIL (105.000) EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92061-48900 del pressupost de 
l’exercici 2017 d’aquesta corporació. 
 
El pagament d’aquest import es tramitarà mitjançant una única transferència de CENT 
CINC MIL (105.000) EUR, una vegada la Comissió de Seguiment del conveni emeti 
l’acta de verificació dels compromisos de les parts abans del 30 de juny de 2018. Amb 
aquest motiu, la Diputació de Barcelona i l’Organització Mundial de Ciutats i Governs 
Locals Units presentaran a la Comissió de Seguiment la justificació corresponent als 
seus compromisos abans del 31 de maig de 2018. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’Organització Mundial de Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU).”    
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració, entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, amb l’objecte de generar productes que aportin 
informació i coneixement per a la gestió de la sostenibilitat urbana.- 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: 
 
“Antecedents 
 
1. La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic crea l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que assumeix 
les competències i funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l'Institut 
Geològic de Catalunya (IGC). Aquesta nova institució entra en funcionament l'1 de 
febrer de 2014 i depèn del departament competent en matèria de política territorial i 
urbanisme, de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'ICGC adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic i té personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d'obrar en les seves 
funcions. 
 
Les seves funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre 
geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya; i 
també les d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la 
prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes establerts per la Llei 
16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de 
Catalunya.  
 
2. L’actual concentració de la població en els àmbits urbans i el notable increment 
previst per als propers anys fan que es qüestioni la sostenibilitat dels mateixos i que 
calgui cercar solucions per garantir-la. 
 
3. L’ICGC disposa d’una sèrie de sensors aerotransportats que permeten 
l’enregistrament de dades de diferents aspectes que aporten informació i coneixement 
per poder dur a terme polítiques i actuacions encaminades a contribuir a la 
sostenibilitat dels àmbits urbans: 
 

 Càmera RCD 30 Leica Obliqua. La càmera LEICA RCD30 Penta Oblique té 4 
capçals oblics i un de nadiral amb una mida de píxel per a les imatges verticals 
de 70-10 cm MPT (Mida de Píxel Terreny).  

 

 LIDAR. Sensor que permet obtenir un núvol de punts 3D amb una densitat que 
depèn de la configuració del vol, i a partir d’aquesta es poden generar models 
d’elevacions d’alta resolució i precisió.  
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 CASI. És un sensor òptic d’escombrat hiperespectral (288 bandes de 1,8 nm 
entre 400 i 900 nm) basat en un dispositiu CCD bidimensional amb una dimensió 
espacial (columnes del CCD) i una espectral (fileres del CCD). 

 

 AISAEAGLE- L’ AISA Eagle II és un sensor hiperespectral VNIR (en el rang del 
visible i infraroig proper de l’espectre) lineal d’escombratge. El sensor, essent 
aeroportat, opera escombrant el territori captant una línia sobre el territori i 
formant una imatge a mesura que el sensor es desplaça. Per a cada línia el 
sensor capta en una dimensió l’espai del territori (fins a 1024 píxels) i en l’altre 
recull la informació espectral, fins a 256 bandes de 2.4 nm d’ample en el rang 
dels 400 als 1000 nm.  

 

 DMC. Càmera digital mètrica pancromàtica que incorpora sensors CCD i un 
sistema electrònic que assegura una geometria precisa. Per a l’adquisició 
simultània d’imatges en color i fals color infraroig incorpora quatre capçals 
multiespectrals, i per assolir una separació de color d’alta qualitat, cada canal de 
color disposa d’una lent gran angular amb una màxima obertura de f/4 i distància 
focal de 25 mil·límetres. 

 

 TASI (Thermal Airborne Spectrographic Imager). Sensor tèrmic multiespectral 
d’escombratge en el rang espectral de 8 a 11,5 micres, amb 32 bandes 
espectrals i 40 graus de camp de visió. Explora la relació de la radiació 
electromagnètica emesa en una zona de l’espectre amb la temperatura dels 
objectes observats, podent determinar illes de calor, pèrdues d’energia d’edificis, 
avaluació de l’evapotranspiració dels conreus, etc... 

 
4. Així mateix, l’ICGC disposa de 3 avions adaptats i preparats per poder transportar 
els sensors indicats al punt anterior, així com d’un hangar a l’aeroport del Prat per al 
seu aparcament i manteniment. Els avions són: Partenavia P-68 (Matrícula: EC- DTS), 
Cessna Caravan 208B (Matrícula: EC- IRV) i Beechcraft B200 (Matrícula: EC- LJN). 
L’ICGC compta amb personal propi qualificat per a l’operació dels tres avions. 
 
5. L’ICGC compta amb personal tècnic altament qualificat amb els coneixements i 
l’experiència necessaris per operar els sensors, processar les dades i generar 
productes que aportin informació de base per a la definició de polítiques públiques 
encaminades a garantir la sostenibilitat urbana. 
 
6. L’ICGC i la Diputació de Barcelona estan interessats en treballar conjuntament per a 
l’obtenció d’informació base per a la definició de polítiques públiques encaminades a 
garantir la sostenibilitat urbana dels municipis de la demarcació de Barcelona. Amb 
aquest objectiu les parts han decidit fer primer una prova pilot amb uns municipis que 
tenen característiques diferents: Sabadell, que integra àrees residencials compactes 
amb importants polígons industrials, interessant per la gran dimensió d’aquesta 
configuració urbana; Sant Cugat del Vallès, que disposa d’una gran extensió d’àrees 
residencials esponjades amb residència unifamiliar majoritària, juntament amb zones 
verdes integrades perfectament amb aquestes residències, resulta prioritari per tal de 
poder analitzar la sostenibilitat mediambiental segons aquesta tipologia urbana; 
Esplugues de Llobregat, l’anàlisi mediambiental d’aquesta ciutat mitjana situada en un 
entorn urbà consolidat (Àrea Metropolitana de Barcelona) i que disposa d’un sector 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

32 
 

industrial potent combinat amb un nucli urbà consolidat amb àrees residencials 
d’edificació unifamiliars, és molt interessant per fer una comparativa amb les altres tres 
ciutats escollides que tenen una configuració urbana diferent; Berga, ha proposat 
l’anàlisi mediambiental d’aquesta ciutat de grandària mitjana, però desenvolupada en 
un entorn natural més verge i que a la vegada també disposa de polígons industrials 
importants, amb la finalitat de poder contrastar resultats envers altres models de 
concepció més propera a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests municipis es 
configuraran com una primera línia d’estudi, que després es podrà estendre a altres 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 

Fonaments de dret 

 

1. La Diputació de Barcelona presta suport tècnic, econòmic i tecnològic als diferents 
serveis i projectes que es desenvolupen en els municipis del seu àmbit territorial, 
d’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i el 91.2 b) i d) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 
 

Un dels objectius del Pla de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona aprovat 
per la seva Junta de Govern en sessió de data 17 de desembre de 2015 és el de 
facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible als municipis de la 
demarcació de Barcelona. 
 

2. La base 35 de les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona per 
a l’any 2017 en relació amb els convenis de col·laboració. 
 

3. Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
en relació amb els convenis. 
 

4.L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 

5. D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa. 
 

6. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4.i 3), sobre aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 €, de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 

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

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
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Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la generació de 
productes que aportin informació i coneixement per a la gestió de la sostenibilitat 
urbana, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA PER A LA GENERACIÓ DE 
PRODUCTES QUE APORTIN INFORMACIÓ I CONEIXEMENT PER A LA GESTIÓ DE LA 
SOSTENIBILITAT URBANA 
  
INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva 
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel 
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.  
 
INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA, (en endavant, ICGC), 
representat pel seu director general, Sr. Jaume Massó i Cartagena, amb DNI núm. XXX, fent 
ús de les facultats que té concedides d’acord amb l’escriptura d’apoderament atorgada 
davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, Adolfo Bujarrabal Antón, en data vint-i-u 
de febrer de 2017 i amb número de protocol XXX. L’ICGC és una entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya sotmesa a l’ordenament jurídic privat i creada i regulada per 
l’article 152 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, amb domicili al Parc de Montjuïc de Barcelona i NIF 
ESQ0801980D. 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen i es reconeixen capacitat legal prou 
i suficient per a concloure aquest acte. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic crea l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que assumeix les 
competències i funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l'Institut Geològic de 
Catalunya (IGC). Aquesta nova institució entra en funcionament l'1 de febrer de 2014 i 
depèn del departament competent en matèria de política territorial i urbanisme, de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L'ICGC adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic i té personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d'obrar en les seves 
funcions. 
 
Les seves funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia 
i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les 
d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació 
sobre el sòl i el subsòl, en els termes establerts per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de 
la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 
de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.  
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2. L’actual concentració de la població en els àmbits urbans i el notable increment previst 
per als propers anys, fan que es qüestioni la sostenibilitat dels mateixos i que calgui cercar 
solucions per garantir-la. 
3. La Diputació de Barcelona presta suport tècnic, econòmic i tecnològic als diferents serveis 
i projectes que es desenvolupen en els municipis del seu àmbit territorial, d’acord amb el 
que preveu l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i el 91.2 b) i d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels objectius del Pla de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona aprovat per la 
seva Junta de Govern en sessió de data 17 de desembre de 2015 és el de facilitar 
l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible als municipis de la demarcació de 
Barcelona. 
 
4. L’ICGC disposa d’una sèrie de sensors aerotransportats que permeten l’enregistrament de 
dades de diferents aspectes que aporten informació i coneixement per poder dur a terme 
polítiques i actuacions encaminades a contribuir a la sostenibilitat dels àmbits urbans: 
 

 Càmera RCD 30 Leica Obliqua. La càmera LEICA RCD30 Penta Oblique té 4 capçals 
oblics i un de nadiral amb una mida de píxel per a les imatges verticals de 70-10 cm MPT 
(Mida de Píxel Terreny).  

 

 LIDAR. Sensor que permet obtenir un núvol de punts 3D amb una densitat que depèn de 

la configuració del vol, i a partir d’aquesta es poden generar models d’elevacions d’alta 
resolució i precisió.  

 

 CASI. És un sensor òptic d’escombrat hiperespectral (288 bandes de 1,8 nm entre 400 i 
900 nm) basat en un dispositiu CCD bidimensional amb una dimensió espacial (columnes 
del CCD) i una espectral (fileres del CCD). 

 

 AISAEAGLE- L’AISA Eagle II és un sensor hiperespectral VNIR (en el rang del visible i 

infraroig proper de l’espectre) lineal d’escombratge. El sensor, essent aeroportat, opera 
escombrant el territori captant una línia sobre el territori i formant una imatge a mesura 
que el sensor es desplaça. Per a cada línia el sensor capta en una dimensió l’espai del 
territori (fins a 1024 píxels) i en l’altre recull la informació espectral, fins a 256 bandes de 
2.4 nm d’ample en el rang dels 400 als 1000 nm.  

 

 DMC. Càmera digital mètrica pancromàtica que incorpora sensors CCD i un sistema 
electrònic que assegura una geometria precisa. Per a l’adquisició simultània d’imatges en 
color i fals color infraroig incorpora quatre capçals multiespectrals, i per assolir una 
separació de color d’alta qualitat, cada canal de color disposa d’una lent gran angular amb 
una màxima obertura de f/4 i distància focal de 25 mil·límetres. 

 

 TASI (Thermal Airborne Spectrographic Imager). Sensor tèrmic multiespectral 

d’escombratge en el rang espectral de 8 a 11,5 micres, amb 32 bandes espectrals i 40 
graus de camp de visió. Explora la relació de la radiació electromagnètica emesa en una 
zona de l’espectre amb la temperatura dels objectes observats, podent determinar illes de 
calor, pèrdues d’energia d’edificis, avaluació de l’evapotranspiració dels conreus, etc... 

 
5. Així mateix, l’ICGC disposa de 3 avions adaptats i preparats per poder transportar els sensors 
indicats al punt anterior, així com d’un hangar a l’aeroport del Prat per al seu aparcament i 
manteniment. Els avions són: Partenavia P-68 (Matrícula: EC- DTS), Cessna Caravan 208B 
(Matrícula: EC- IRV) i Beechcraft B200 (Matrícula: EC- LJN). L’ICGC compta amb personal propi 
qualificat per a l’operació dels tres avions. 
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6. L’ICGC compta amb personal tècnic altament qualificat amb els coneixements i l’experiència 
necessaris per operar els sensors, processar les dades i generar productes que aportin 
informació de base per a la definició de polítiques públiques encaminades a garantir la 
sostenibilitat urbana. 
 
7. L’ICGC i la Diputació de Barcelona estan interessats en treballar conjuntament per a l’obtenció 
d’informació base per a la definició de polítiques públiques encaminades a garantir la 
sostenibilitat urbana dels municipis de la demarcació de Barcelona. Amb aquest objectiu les parts 
han decidit fer primer una prova pilot amb uns municipis que tenen característiques diferents: 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat i Berga, que es configuraran com una 
primera línia d’estudi, i que després es podrà estendre a altres municipis de la demarcació de 
Barcelona. 
 
8. La minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data ............. 

 
Per tot l’anterior, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és col·laborar per a la generació de productes que aportin 
informació i coneixement per a la gestió de la sostenibilitat urbana. 
 
Segon. Objectiu 
 
Els productes a generar són: 
 
1- Eficiència energètica dels polígons industrials 
2- Comportament tèrmic dels municipis (illa de calor) 
3- Contaminació lumínica dels municipis 
4- Potencial fotovoltaic de la zona urbana edificada dels municipis 
5- Verd urbà (NDVI) dels municipis 

6- Visor sobre la plataforma Instamaps amb el resultat dels treballs 
 
Els àmbits territorials del treball són els següents:  
 

 Municipis: Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat i Berga.  

 Les superfícies corresponents als municipis anteriors són: 
o Municipi: 11.297 ha 
o Urbana edificada: 6.072 ha 
o Polígons industrials: 955 ha 

 
Tercer. Obligacions de les parts 
 
L’ICGC assumirà els compromisos següents: 
 
- Facilitarà els mitjans d’operativa i de treball necessaris per al desenvolupament de les 

accions previstes en aquest conveni.  
- Facilitarà els mitjans materials per portar endavant aquest projecte. 
- Aportarà: 

 

 Els avions adaptats i preparats per poder transportar els sensors. 

 Els sensors.  
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 Els Instamaps.   
 
Tot aquest material està valorat en un import d’un milió tres-cents trenta-un mil tres-cents 
trenta-un euros amb quaranta-dos cèntims. 
 

Producte/servei 
 Plataforma aèria 112.502,33 

Sensors 616.797,19 

Instamaps 457.151,76 

Recursos humans 144.880,14 

TOTAL 1.331.331,42 

 
- Garantirà la presència de la imatge institucional que faciliti la Diputació de Barcelona a la 

pàgina web, tríptics i en els suports digitals en general per fer constar la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona relativa al projecte. 

 
La Diputació assumirà els compromisos següents: 
 

- Realitzarà la coordinació del projecte i seguiment del conveni juntament amb l’ICGC. 
- Aportarà la informació necessària perquè es pugui desenvolupar el projecte i que es 

recull a l’Annex 1 d’aquest conveni. 
- Proporcionarà recolzament econòmic pels diferents productes relacionats en el pacte 

segon fins a un import màxim 218.400 € (dos-cents divuit mil quatre-cents euros), 
d’acord amb el desglossament següent: 

 
o Anualitat 2017: 122.100 € 
o Anualitat 2018:   96.300 € 

 
L’import de 122.100 € (cent vint-i-dos mil cent euros) anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10500/91200/45390 de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General del pressupost de l’any 2017 i l’import de 96.300 € (noranta-sis mil tres-cents 
euros), anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: G/10500/912XX/453XX de la 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General del pressupost de l’any 2018. 
 
L’import corresponent a 2017 es farà efectiu dins d’aquest exercici, prèvia presentació per 
part de l’ICGC d’un informe de la comissió de seguiment prevista en el pacte sisè de les 
actuacions realitzades, la relació d’ingressos i despeses, i la correcta aplicació dels fons 
compromesos per la Diputació en virtut d’aquest conveni. L’import corresponent a l’any 2018 es 
farà efectiu dins d’aquest exercici, prèvia presentació per part de l’ICGC d’un informe de la 
comissió de seguiment prevista en el pacte sisè de totes les actuacions realitzades, una relació 
d’ingressos i despeses i la correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació en virtut 
d’aquest conveni. 
 
Quart. Recursos tècnics i humans 
 
Per tal d’atendre les funcions encomanades per aquest conveni a l’ICGC i a la Diputació de 
Barcelona, aquests es comprometen a aportar els mitjans tècnics i de personal necessaris 
per aconseguir els objectius relacionats en els pactes d’aquest conveni. 
 
L’ICGC es reserva el dret de subcontractar parcialment l’execució dels treballs objecte del 
present conveni, sense que aquesta circumstància impliqui cessió de responsabilitats ni de 
drets, ni cap increment del preu pactat. 
 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

37 
 

Cinquè. Propietat dels treballs 
 
La informació generada en el marc del present conveni serà copropietat indistinta de les 
dues entitats sotasignats, podent, ambdues entitats, fer-ne un ús tan ampli com sigui 
necessari en l’exercici de les competències que li siguin pròpies. 
 
En qualsevol cas, en la difusió i ús que es faci d’ella, independentment del tipus de format, 
ha de constar que en la seva elaboració han col·laborat la Diputació de Barcelona i l’ICGC. 
 
El visor Instamaps i tota la tecnologia associada seran propietat de l’ICGC. 
 
Sisè. Comissió de Seguiment, vigilància i control  
 
S’acorda la creació d’una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, 
amb les següents funcions: 
 

a) Supervisar i validar els treballs. 
b) Redactar i desenvolupar els criteris tècnics dels treballs necessaris per dur a terme 

els objectius descrits en aquest conveni. Definir el tipus i valor dels recursos a aportar 
per la finalització dels treballs. 

c) Planificar el calendari i les diferents etapes dels treballs pel compliment de l’abast 
d’aquest conveni. 

d) Definir els àmbits territorials abastats pel conveni. 
e) Resoldre dubtes i dirimir conflictes. 

 
La Comissió de seguiment estarà formada per dos representats de cada institució. 
 
Per part de l’ICGC es designa el director i el subdirector general de Serveis o persones en 
les que deleguin. 
 
Per part de la Diputació es designa el coordinador general o persona en qui delegui i la 
gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui. 
 
La comissió de seguiment, vigilància i control es reunirà cada sis mesos, i sempre que 
qualsevol de les parts ho requereixi. 
 
Setè. Vigència 
 
El conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i tindrà una durada màxima fins el 
31 de desembre de 2018. 
 
Vuitè. Resolució 
 
Seran causes de resolució: 

a) El mutu acord entre les parts. 
b) L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les obligacions estipulades en el 

present conveni. 
c) La impossibilitat legal o material de compliment del conveni. 

 
Novè. Addendes específiques 
 
A petició de la Diputació de Barcelona o de l’ICGC es podrà ampliar aquest conveni a altres 
treballs o informacions que siguin del seu interès, per a la qual cosa es signaran addendes a 
aquest conveni, que hauran de ser prèviament aprovades d’acord amb el procediment 
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establert en la seva normativa interna, i que inclouran la valoració econòmica específica, si 
s’escau, per a cada una d’elles. 
 
Desè. Confidencialitat 
 
Les Administracions signants es comprometen a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, en relació al “know-how” dels processos, metodologies i codi font; i als 
coneixements i informacions a les que hagin tingut accés.  
 
Onzè. Drets de Propietat Intel·lectual  
 
Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual dels resultats obtinguts d’aquests treballs 
corresponen a l’ICGC i a la Diputació. Aquests drets inclouen els de reproducció, distribució, 
transformació i comunicació pública, i es podran exercir per les parts sense limitacions 
temporals ni territorials. S’haurà d’esmentar en qualsevol cas la participació de l’ICGC i de la 
Diputació. 
 
Les dues institucions es comprometen a informar-se mútuament amb antelació de la difusió 
dels treballs objecte del present conveni. 
 
Els treballs objecte d’aquest conveni es troben emparats per la Llei de propietat intel·lectual, 
aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.  
 
Dotzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal les dades de caràcter personal facilitades per l’ICGC durant l’execució 
d’aquest conveni seran incloses en els fitxers de què és responsable la Diputació de 
Barcelona, “Agenda i proveïdors” i “Contractació” les quals seran objecte de tractament 
exclusivament per a la gestió del present conveni i per al temps estrictament necessari per 
al seu compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el 
seu consentiment o si ho autoritza una llei.  
 
Tretzè. Informació de publicació del conveni 
 
La Diputació de Barcelona, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicarà les dades 
relatives al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat. Així mateix ho farà l’ICGC 
en compliment de la mateixa Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 
Catorzè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, i per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Quinzè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 
 
Les parts, mitjançant la comissió de seguiment, resoldran de mutu acord les diferències que 
puguin sorgir en l'execució i interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva 

http://transparencia.diba.cat/
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submissió, si escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i amb un sol 
efecte, en el lloc i les dates que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Declarar la plurianualitat de la despesa. 
 
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya una despesa de 218.400 € (dos-cents divuit mil quatre-cents euros) amb 
NIF Q0801980D .  
 

 Quant a la quantitat de 122.100 € (cent vint-i-dos mil cent euros) anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/10500/91200/45390 de la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General del pressupost de l’exercici 2017. 

 Quant a la quantitat de 96.300 € (noranta-sis mil tres-cents euros) anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària següent: G/10500/912XX/453XX de la Direcció de 
Serveis de Suport a la Coordinació General de l’exercici 2018, condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.” 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Conveni marc, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb l’objecte de col·laborar en el desenvolupament de 
diverses línies d’actuació en matèria de formació.- 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. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació (en 

endavant DSF), impulsa la millora de la qualificació professional del personal propi i 
dels ens que en depenen, així com dels ens locals de la demarcació de Barcelona, 
per tal d’assolir la màxima eficàcia en la prestació de serveis. Es tracta d’activitats 
formatives promogudes, en major part, per la Direcció mateixa, i pels diferents 
Àmbits Promotors de Formació.  

 
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint 

accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a mida, 
que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes estratègics 
de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa, així com en col·laboració 
amb altres entitats públiques i/o privades especialitzades en formació. 

 
3. La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant UOC) és una universitat 

innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de 
la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca 
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sobre la societat del coneixement i que el seu model educatiu es basa en la 
personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-learning. 

 
4. Que ambdues entitats tenen interès en col·laborar en el desenvolupament de línies 

d’actuació en matèria de formació destinades als empleats propis de la Diputació i 
dels seus ens dependents així com als empleats dels ens locals de la demarcació 
de Barcelona. 

 
5. Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració ha de permetre una 

millor consecució dels respectius objectius i que, per tant, es fa necessari establir 
un marc d’actuació pel qual pugui concretar-se les diferents accions a través de 
convenis específics 

 
Fonaments de dret 
 
1. El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del 

nucli competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
2. Les diferents administracions i entitats públiques actuen i es relacionen amb les 

altres d’acord amb el principi de lleialtat institucional, tot podent establir o formalitzar 
les seves relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que 
considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú, en virtut del 
previst a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en 
relació amb l’article 107 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (endavant, 
Llei 26/2010). 

 
3. Vist que l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que no tindran la consideració de convenis ni els protocols 
generals d’actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions 
d’intencions de contingut general o bé que expressin la voluntat de les 
administracions i parts subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 

 
4. Vist l’article 110.2 de lla Llei 26/2010 que fixa el contingut dels protocols generals. 
 
5. Vist que la Base 30.20.d) de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona per a l’exercici 2017 estableix que, els convenis que impulsi la Diputació 
de Barcelona amb qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de formació, 
seran tramitats des de la Direcció de Serveis de Formació, i que la formalització 
d’aquest conveni marc no suposa cap despesa amb càrrec al pressupost de la 
Corporació. 

 
6. Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competència i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14.4.2016 (BOPB de 
22.4.2016), la Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar convenis marc per 
delegació de la Presidència. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc a signar amb la Universitat Oberta de Catalunya per 
a regular el marc de col·laboració per el desenvolupament de línies d’actuació en 
matèria de formació, el text literal del qual és el següent: 
  

“CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT 
OBERTA DE CATALUNYA PER COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LÍNIES D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ.” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta de la corporació, l’Excma. 
Sra. Mercè Conesa Pagès, facultada d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 
d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, assistida per la secretària 
delegada Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les determinacions previstes en el Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 7731/16 de 28 de juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2016. 
 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, representada pel Sr. Josep A. Planell i Estany, 
Rector Magnífic de la Universitat Oberta de Catalunya, que actua en nom i representació 
d’aquesta institució, de conformitat amb les atribucions que li confereix el Patronat 
Universitari de la Fundació Privada Universitat Internacional de Catalunya, pel seu 
nomenament de rector de data 9 de juliol de 2013, publicat al DOG de 21 de març de 2013. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del nucli 

competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 91 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

 
II. La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant UOC) és una universitat innovadora, 

arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida 
contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la 
societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i 
l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning. 

 
III. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, té com a 

missió la planificació, el seguiment i l'avaluació de la totalitat d'accions formatives que la 
corporació projecta tant pels seus propis empleats i els dels seus ens dependents com 
als dels ens locals de la demarcació de Barcelona, alhora que lidera projectes de suport 
tècnic per a facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin 
el desenvolupament de les competències professionals del personal públic, i 
repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals.   
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IV. Ambdues entitats consideren necessari impulsar el desenvolupament dels professionals 
de la Diputació de Barcelona i personal electe dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona, contribuir a  la recerca, la transferència i la difusió del coneixement, la 
promoció professional del talent i la democratització de la formació. 

 
V. Que els convenis entre administracions públiques estan regulats per la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

 
VI. Que la minuta del conveni va ser aprovada pel Acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona ....................................  
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE  
 
L’objecte del conveni és regular el marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Oberta de Catalunya en el desenvolupament conjunt de línies d’actuació en 
matèria de formació tot impulsant  
 

 l’elaboració de projectes i recursos formatius,  

 el disseny d’accions formatives en general i 

 establir avantatges i descomptes en la matrícula tant a empleats i càrrecs electes de 
la Diputació com al personal dels ens locals de la demarcació de Barcelona que 
afavoreixin el desenvolupament professional del personal públic en l’exercici de les 
seves funcions. 

 
La col·laboració en el desenvolupament conjunt de línies d’actuació en matèria de formació 
que s’hagin de concretar a través de convenis específics, no podran tenir naturalesa 
contractual ni prestacions pròpies dels contractes.  
 
SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació es compromet a:  
 

a) Col·laborar en el disseny i la posta en marxa dels projectes formatius, els recursos 
formatius i les accions formatives que es defineixin en els convenis específics. 

b) Fer difusió dels avantatges i descomptes oferts per la UOC a la Corporació i els ens 
locals de la demarcació de Barcelona en els termes que es concretin en els 
respectius convenis específics. 

c) Designar tres representants de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es compromet a:  
 

a) Dissenyar i implementar els projectes formatius, les adaptacions, els recursos 
formatius i les accions formatives que es defineixin mitjançant convenis específics. 

b) Aplicar els avantatges i descomptes als professionals i al personal electe de la 
Diputació de Barcelona i dels ens locals de la demarcació de Barcelona, d’acord amb 
el que s’estableixi mitjançant convenis específics. 

c) Designar tres representants de la Comissió de Seguiment del conveni. 
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TERCERA. ASSUMPCIÓ DE COMPROMISOS ECONÒMICS  
 
El present conveni no implica per sí mateix l’assumpció de compromisos econòmics per les 
parts. No obstant això, en cas que de les actuacions previstes en el present conveni es 
derivessin obligacions econòmiques conjuntes s’aprovaran convenis específics per 
determinar les aportacions de cada una de les parts. 
 
QUARTA.- CONVENIS ESPECÍFICS 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es podrà portar a terme 
a través dels convenis específics que es pactin de forma expressa per les parts, en el cas 
que no tinguin objecte contractual i en els quals es reflectirà la dimensió i abast de la 
col·laboració, així com els compromisos, tant econòmics com de qualsevol altre tipus, 
assumits per les parts.  
 
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
El seguiment de les actuacions conveniades es farà mitjançant una Comissió de Seguiment 
mixta entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta comissió 
estarà integrada per 2 representants de cadascuna de les parts signants del conveni. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi. 
 
Seran funcions de la Comissió de Seguiment: 
 

 Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les 
especificacions necessàries per al seu desenvolupament correcte. 

 Nomenar d’entre els seus membres, la persona que realitzarà les funcions de 
secretaria de la comissió. 

 Resoldre les diferències en la interpretació del conveni. 
 
SISENA.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una durada de 
quatre anys, i es preveu la possibilitat de pròrroga expressa per quatre anys més si cap de 
les parts manifesta el contrari. 
 
SETENA.- RÈGIM DE MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
La modificació del present conveni requerirà acord unànime de les parts i s’incorporarà 
mitjançant addenda al present conveni. 
 
VUITENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  
 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 

1) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
2) El mutu acord de les parts. 
3) L’ incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions establertes en el 

conveni per qualsevol de les parts. 
4) La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
5) Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 
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NOVENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D’acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, les dades personals facilitades en el decurs d’aquest conveni 
s’incorporaran en els fitxers següents, titularitat de la Diputació de Barcelona: «Agenda i 
proveïdors», amb la finalitat d'establir les relacions administratives, i «Contractació», amb la 
finalitat de tramitar la formalització d’aquest conveni. Només seran objecte de tractament per 
a la gestió d’aquest conveni i per al temps estrictament necessari per al compliment de la 
seva finalitat, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb 
consentiment de la persona interessada o si una llei ho autoritza.  
 
Es podran exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició mitjançant 
escrit, adreçat a la Direcció de Serveis de Formació, presentat en qualsevol de les oficines 
del Registre General de la Diputació de Barcelona, que es poden consultar a la pàgina web 
corporativa (http://www.diba.cat/web/registre/). 
 
Les parts, com a Responsables del Tractament, s’obliguen al compliment de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la 
LOPD, en tots els tractaments de dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
 
DESENA. JURISDICCIÓ APLICABLE 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts en el sí de la Comissió de Seguiment 
prevista a la clàusula sisena d’aquest conveni. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la 
ciutat de Barcelona.               
 
ONZENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 
 
En tot allò no previst en aquesta resolució s’estarà al que estableix el Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
 
DOTZENA.- PUBLICITAT 
 
S’informa a les parts que el conveni serà publicat, al web i al Portal de la Transparència de 
la Diputació de Barcelona, als efectes de compliment de les obligacions de publicitat 
previstes a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Igualment, serà publicat en la relació 
de convenis vigents al Portal de la Transparència de la Universitat Oberta de Catalunya, en 
aplicació d’allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés i 
bon govern. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Nomenar les persones que, en nom de la Diputació de Barcelona, formaran 
part de la Comissió de Seguiment del conveni marc per al desenvolupament de línies 
d’actuació en matèria de formació. 
 

http://www.diba.cat/web/registre/
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Els tècnics designats per a integrar-se en la comissió esmentada són: 
 

- Sr. Enric Herranz Moral, Director de Serveis de Formació 
- Sra. Montserrat Baixas Xaus, cap del Servei de Gestió de la Formació. 
- Sr. José Antonio Pascualena Artieda, cap del Servei de Disseny i Innovació de la 

Formació 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Universitat Oberta de Catalunya i als 
interessats per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 
addenda al conveni de col·laboració, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 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, així 
com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la 
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 

2. Vist el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, i la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial de l’Ajuntament de 
Barcelona, i d’acord amb el sistema de cooperació recollit en la clàusula quarta del 
Protocol general, que disposa que la metodologia del sistema de cooperació del 
Pla parteix del principi de diferenciació i del reconeixement de l’especialitat 
territorial dels governs locals de la demarcació de Barcelona, apostant pel foment 
del treball en xarxa de tot l’entramat local des del ple respecte pel principi de 
l’autonomia local, es va considerar convenient el reconeixement d’un instrument 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
3. En virtut de l’anterior, en data 7 de setembre de 2016, ambdues institucions van 

subscriure el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, que regula amb integritat les actuacions a dur a terme en el marc de l’espai 
de col·laboració entre les parts. 

 

http://www.diba.cat/web/directori/servei-de-disseny-i-innovacio-de-la-formacio
http://www.diba.cat/web/directori/servei-de-disseny-i-innovacio-de-la-formacio
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4. L’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit preveu que, sense perjudici 
de les actuacions que es concertin expressament en el conveni, les parts podran 
acordar, per mitjà d’addenda, la concessió de recursos adreçats a donar cobertura 
a noves necessitats, així com a la realització de noves actuacions o a la prestació 
de nous serveis o activitats per part de l’Ajuntament de Barcelona. La concessió 
d’aquests recursos s’efectuarà també en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” i estarà supeditada a la disponibilitat pressupostària de la 
Diputació de Barcelona. 
 

5. D’acord amb la previsió anterior, l’Ajuntament de Barcelona ha posat de manifest 
el seu interès en incloure en el conveni de col·laboració noves actuacions 
consistents en la rehabilitació i millora de centres educatius municipals gestionats 
pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb l’objectiu d’adequar a normatives i 
estàndards actuals el major nombre possible de centres, així com la contractació 
de professionals externs quan el Consorci no disposi dels mitjans personals 
adequats per dur-los a terme  

 
6. Prenent consciència del difícil context econòmic actual, i tenint com a base i 

finalitat central de la seva actuació la millora de la qualitat de vida de les persones, 
l'àmbit de l'educació esdevé prioritari per a la Diputació de Barcelona. Per això cal, 
en aquest cas, reforçar el treball cooperatiu amb l’Ajuntament de Barcelona per 
millorar els centres educatius i avançar per aquesta via cap a una gestió integrada 
i adequada de l’educació de la ciutat, sota els principis de proximitat i eficàcia. 

 
7. Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions per a la concreció tècnica i 

econòmica de l’actuació sol·licitada, és voluntat d’ambdues institucions la 
modificació de l’acord tercer del conveni, a l’efecte d’acordar la concessió de 
recursos addicionals adreçats a donar cobertura a la nova actuació sol·licitada. 

 
8. En un altre ordre de coses, malgrat que la llei aplicable al conveni, tenint en 

compte la seva data de l’aprovació, és la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, es considera adequat, a l’efecte 
de millorar les garanties legals, aplicar les previsions de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que entrà en vigor el 2 
d’octubre de 2016, en allò relatiu al règim jurídic bàsic dels convenis. L’esmentada 
Llei estableix (article 50) que els convenis s’han d’acompanyar d’una memòria 
justificativa en la què s’analitzarà, com a mínim, la seva necessitat i oportunitat, el 
seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de la LRJSP, i també estableix (article 49) que els convenis han de 
contenir, entre d’altres extrems, els mecanismes de seguiment, interpretació, 
vigilància i control de l’execució del conveni. 

 
9. A l’efecte de donar compliment a la Llei 40/2015, s’ha emès memòria justificativa 

de la necessitat i oportunitat del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la qual s’incorpora a l’expedient, i 
també es considera oportú afegir al conveni un acord relatiu al mecanisme de 
seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del conveni. 
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10. El pacte desè del conveni subscrit preveu que la modificació d’algun aspecte 
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat en data 14 de juliol de 2016 i 
subscrit per les parts en data 7 de setembre de 2016, d’acord amb el text de l’addenda 
que es transcriu a continuació:  

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) 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), i assistida per la secretària general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 13 de 
novembre de 2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015. 
 
I, de l’altra, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquest, i assistida pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Cases 
Pallares, degudament autoritzats. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu 
Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
Vist el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i la Llei 1/2006, de 13 de març, de 
règim especial de l’Ajuntament de Barcelona, i d’acord amb el sistema de cooperació recollit 
en la clàusula quarta del Protocol general, que disposa que la metodologia del sistema de 
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cooperació del Pla parteix del principi de diferenciació i del reconeixement de l’especialitat 
territorial dels governs locals de la demarcació de Barcelona, apostant pel foment del treball 
en xarxa de tot l’entramat local des del ple respecte pel principi de l’autonomia local, es va 
considerar convenient el reconeixement d’un instrument específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 
 
En virtut de l’anterior, en data 7 de setembre de 2016, ambdues institucions van subscriure 
el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en desenvolupament del Protocol 
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que regula amb integritat les 
actuacions a dur a terme en el marc de l’espai de col·laboració entre les parts. 
 
L’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit preveu que, sense perjudici de les 
actuacions que es concertin expressament en el conveni, les parts podran acordar, per mitjà 
d’addenda, la concessió de recursos adreçats a donar cobertura a noves necessitats, així 
com a la realització de noves actuacions o a la prestació de nous serveis o activitats per part 
de l’Ajuntament de Barcelona. La concessió d’aquests recursos s’efectuarà també en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i estarà supeditada a la disponibilitat 
pressupostària de la Diputació de Barcelona. 
 
D’acord amb la previsió anterior, l’Ajuntament de Barcelona ha posat de manifest el seu 
interès en incloure en el conveni de col·laboració noves actuacions consistents en la 
rehabilitació i millora de centres educatius municipals gestionats pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, amb l’objectiu d’adequar a normatives i estàndards actuals el major nombre 
possible de centres, així com la contractació de professionals externs quan el Consorci no 
disposi dels mitjans personals adequats per dur-los a terme  
 
Prenent consciència del difícil context econòmic actual, i tenint com a base i finalitat central 
de la seva actuació la millora de la qualitat de vida de les persones, l'àmbit de l'educació 
esdevé prioritari per a la Diputació de Barcelona. Per això cal, en aquest cas, reforçar el 
treball cooperatiu amb l’Ajuntament de Barcelona per millorar els centres educatius i 
avançar per aquesta via cap a una gestió integrada i adequada de l’educació de la ciutat, 
sota els principis de proximitat i eficàcia. 
 
Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions per a la concreció tècnica i 
econòmica de l’actuació sol·licitada, és voluntat d’ambdues institucions la modificació de 
l’acord tercer del conveni, a l’efecte d’acordar la concessió de recursos addicionals adreçats 
a donar cobertura a la nova actuació sol·licitada. 
 
En un altre ordre de coses, malgrat que la llei aplicable al conveni, tenint en compte la seva 
data de l’aprovació, és la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú, es considera adequat, a l’efecte de millorar les garanties legals, aplicar 
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), 
que entrà en vigor el 2 d’octubre de 2016, en allò relatiu al règim jurídic bàsic dels convenis. 
L’esmentada Llei estableix (article 50) que els convenis s’han d’acompanyar d’una memòria 
justificativa en la què s’analitzarà, com a mínim, la seva necessitat i oportunitat, el seu 
impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les previsions de la 
LRJSP, i també estableix (article 49) que els convenis han de contenir, entre d’altres 
extrems, els mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del 
conveni. 
 
A l’efecte de donar compliment a la Llei 40/2015, s’ha emès memòria justificativa de la 
necessitat i oportunitat del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de 
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Governs Locals 2016-2019”, la qual s’incorpora a l’expedient, i també es considera oportú 
afegir al conveni un acord relatiu al mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i 
control de l’execució del conveni. 
 
El pacte desè del conveni subscrit preveu que la modificació d’algun aspecte requerirà la 
tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 
Vist que per dictamen de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de juliol 
de 2017 s’ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni subscrit en 
data 7 de setembre de 2016, amb subjecció als següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Modificar l’acord tercer del conveni, segons el següent tenor literal: 
“ 
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la Diputació de Barcelona 
manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de QUARANTA-
SET MILIONS D’EUROS (47.000.000 €), en el finançament de les actuacions que es 
relacionen a continuació, amb indicació de l’import estimatiu que correspon a cada actuació: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades de l’actuació 

Actuació Obra civil dels túnels viaris en el tram entre el c/ Castillejos i el c/ Badajoz 

Codi XGL 16/X/227041 

Descripció de 
l’actuació 

Execució d’excavacions, estructures, passos en mina per sota les 
infraestructures ferroviàries, desviament de serveis afectats i obra civil dels 
túnels viaris de les Glòries en el tram entre els carrers Castillejos i Badajoz. 
Realització dels elements de les instal·lacions i els acabats conjuntament amb 
l’obra civil 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

83.700.000,00 

Import concedit 
(EUR) 

28.000.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 
Termini màxim d’execució i 
justificació 

2017 2.000.000,00 30 de novembre de 2018 

2018 18.000.000,00 30 de novembre de 2019 

2019 8.000.000,00 30 de novembre de 2020 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Centre gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 
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” 
 
Segon. Afegir un nou acord vintè al conveni, segons el següent tenor literal: 
 
“ 
Vintè. Seguiment del conveni 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, els responsables del seguiment de les 

actuacions són els corresponents centres gestors. 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’Ajuntament còpia dels expedients administratius i 

tècnics de les actuacions, així com l’accés a aquests. 

Dades de l’actuació 

Actuació Noves actuacions al Castell de Montjuïc 

Codi XGL 16/X/227042 

Descripció de 
l’actuació 

- Instal·lacions d'enllumenat: Trasllat Comptador Enllumenat a ET 102468 / 
Trasllat Comptador TMB a ET 102469 /Unió mallada de l'ET 102469 i el nou 
CT del Castell situat dins el NCIT. 
- Rehabilitació de dues sales per a convertir-les en aules taller, rehabilitació 
d'una de les sales per a convertir-la en vestidor, rehabilitació de la resta de 
sales, mobiliari i equipament de sales 
- Restauració i museïtzació de grafitis i dibuixos trobats a les parets, 
senyalètica global del diferents espais del Castells 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

2.000.000,00 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

2.000.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) Termini màxim d’execució i justificació 

2017 1.200.000,00 30 de novembre de 2018 

2018 500.000,00 30 de novembre de 2019 

2019 300.000,00 30 de novembre de 2020 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació 
econòmica 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Centre gestor Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

Dades de l’actuació 

Actuació Manteniment de centres educatius 

Codi XGL 17/X/244093 

Descripció de 
l’actuació 

Rehabilitació i millora de centres educatius municipals gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona, amb l’objectiu d’adequar a 
normatives i estàndards actuals el major nombre possible de centres, 
així com la contractació de professionals externs quan el Consorci no 
disposi dels mitjans personals adequats per dur-los a terme 

Pressupost de 
l’actuació (EUR) 

48.826.641,47 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

17.000.000,00 

Periodificació 

Any Import (EUR) 
Termini màxim d’execució i 
justificació 

2018 6.000.000,00 30 de novembre de 2019 

2019 11.000.000,00 30 de novembre de 2020 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació 
econòmica 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Centre gestor Direcció de Serveis de Cooperació Local 
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3. La Diputació es reserva la potestat de sol·licitar a l’Ajuntament que avaluï l’impacte 
i els efectes tant de les actuacions conveniades com de la seva tramitació, 
mitjançant les modalitats que es considerin. 

4. Per tal de facilitar el desenvolupament d’aquest conveni i resoldre qualsevol 
incidència, es constituirà una comissió de seguiment integrada per un 
representant designat per la Diputació de Barcelona i un representant designat per 
l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici que aquests es facin acompanyar de 
les persones que considerin necessàries. La comissió es reunirà sempre que ho 
requereixi qualsevol dels seus membres. En el si d’aquesta comissió, entre d’altres 
assumptes, respecte de l’actuació “Manteniment de centres educatius”, es 
validaran de mutu acord, a la vista de la proposta presentada per l’Ajuntament i de 
la dotació pressupostària assignada a l’actuació, els centres educatius objecte de 
suport”. 

 
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.“ 

 
Segon.- AUTORITZAR i disposar una despesa de disset milions d’euros 
(17.000.000,00 euros), amb la següent distribució: 
 

- Amb càrrec a l’anualitat 2018: 6.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/13200/94210/762. 

- Amb càrrec a l’anualitat 2019: 11.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/13200/94210/762. 

 
Tercer.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa. 
 
Quart.- SUPEDITAR l’efectivitat de la despesa a la condició suspensiva que en els 
pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 de la Diputació de Barcelona s’hi consigni el 
crèdit corresponent. 
 
Cinquè.- COMUNICAR el present dictamen a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Sisè.- REMETRE electrònicament l’addenda aprovada mitjançant el present dictamen 
a la Sindicatura de Comptes, dins dels tres mesos següents a la seva subscripció. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquest dictamen a l’ens destinatari.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa, 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 i amb l’esmena “in voce” 
formulada i acordada 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 
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Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el 
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
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. La Diputació de Barcelona, en el marc del seu Pla d’actuació de Mandat 2016-2019, 
ha previst un seguit de línies d’actuació que emparen i orienten tot el procedir de la 
Corporació. L’instrument de cooperació de la Diputació amb els governs locals que 
conforma el “Pla Xarxa de Governs Locals” es correspon amb la línia orientada a 
“Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per l'autonomia i el 
finançament locals adequats”. L’objectiu principal de la mateixa rau en articular 
mecanismes de cooperació local que tinguin com a finalitat última garantir la 
prestació de serveis locals i la cohesió social, la realització d'actuacions de 
manteniment i de nova inversió en béns i infraestructures locals per al foment de la 
diversificació territorial, a més de reforçar la solvència financera local. 

 

4. Aquesta cooperació passa per comptar amb uns governs locals que constitueixin 
una base suficientment sòlida com per impulsar, en un context com l’actual, un 
creixement equilibrat i sostenible del territori de la demarcació de Barcelona. Es 
tracta, en conseqüència, d’articular, des d’aquesta Corporació, un suport de 
caràcter integral que vagi en consonància amb les competències que s’atribueixen 
a les Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, els quals estableixen la competència de les diputacions per a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora amb 
relació amb la comesa dels futurs Consells de vegueria en els termes dels articles 
90 i 91 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 
19 juliol. 

 

5.  El servei de subministrament d’aigua potable és de caràcter mínim en els termes 
dels arts. 26.1.a) de la LRBRL i 67.a) de la LMRLC. El cicle de gestió de l’aigua és, 
en si mateix, complex, raó per la qual són diverses les administracions que hi 
intervenen. Certament, la gestió del medi i del recurs de l’aigua s’atribueix als 
organismes de conca, mentre que la gestió de les fases del cicle urbà de l’aigua 
correspon, essencialment, als municipis. No, obstant, a la pràctica aquesta realitat 
esdevé més complexa, fruït del caràcter essencial de l’aigua com un bé integrat en 
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el patrimoni col·lectiu que cal garantir i protegir. D’aquí l’existència d’un marc 
comunitari conferit per la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la que s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en àmbit de la política d’aigües.  

 

En el territori de Catalunya és vigent i aplicable, en l’actualitat, el Reial decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d'aigües de Catalunya, i la resta de normativa sectorial. 
 

El cicle de l’aigua comença al medi natural, amb la captació, i acaba amb el retorn o 
reutilització de les aigües depurades. En qualsevol cas, el cicle local de l’aigua 
comprèn un seguit de fases relatives al subministrament, l’evacuació i el 
sanejament. Cadascuna d’aquestes fases es pot subdividir en cicles derivats, d’aquí 
la distinció entre subministrament en alta i en baixa, o domiciliari, i sanejament en 
xarxa de col·lectors i la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals.  
 

Sens perjudici de l’exposat, el present Programa complementari té per objecte 
atendre a les necessitats del municipi relacionades amb la gestió de l’aigua en 
baixa, la distribució de la qual és exclusivament local, sens perjudici de l‘existència 
d’agrupacions voluntàries de municipis o del suport conferit per les administracions 
supralocals que gestionen la distribució en més d’un municipi. Tot amb la finalitat 
d’aconseguir nivells òptims d’eficiència en el subministrament de l’aigua potable. 

 

6. En el context actual, la lluita contra el canvi climàtic és un dels eixos fonamentals 
de l’acció territorial de les administracions públiques. La Diputació de Barcelona 
considera la lluita contra el canvi climàtic una estratègia fonamental de la seva 
actuació i, amb aquesta finalitat, ofereix recursos als municipis per a que puguin 
aplicar polítiques de sostenibilitat al seu territori i assumir actuacions de mitigació i 
d'adaptació al canvi climàtic, alhora que desenvolupa estratègies com la 
Coordinadora del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, el Pla d’adaptació al canvi 
climàtic de la Diputació, participar com a membre del partenariat d’adaptació al 
clima de l’Agenda Urbana de la UE, entre altres iniciatives. 
 

Les projeccions de futur, pel que fa al cicle integral de l’aigua, dibuixen un 
escenari difícil, on hi haurà una disminució de la disponibilitat de l’aigua, afectant-
ne l’abastament, a la vegada que hi haurà un increment en la demanda, degut a 
l’augment de la temperatura per onades de calor que es puguin produir. També es 
preveu un augment en la freqüència de fenòmens extrems: riuades, inundacions, 
fortes tempestes, afectant tant a la xarxa de clavegueram com a la qualitat i 
quantitat d’aigua per abastament.  
 

Per tot l’exposat, es considera que cal treballar en la consolidació d’actuacions de 
millora de les xarxes locals d’abastament en baixa, sense perdre de vista el cicle 
integral de l’aigua, promovent l’estalvi de recursos i, alhora, l’adaptació dels 
municipis al nou escenari canviant derivat dels efectes del canvi climàtic. 

 

7. En un altre ordre de coses, i atenent a les obligacions que es deriven de 
l’observança dels principis de transparència i bon govern per part de la Diputació 
de Barcelona, en el règim regulador del Programa complementari de referència 
s’hi fan constar un seguit de consideracions encaminades a rendir comptes i a 
vetllar pel compliment adequat de l’objectiu establert.   
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Per aquest motiu, als efectes de retre comptes del compliment de la finalitat del 
present Programa complementari i de garantir una gestió adequada dels fons 
econòmics concedits, s’estableixen un seguit de dades objectives a satisfer, amb 
els corresponents indicadors d’avaluació. El responsable de l’obtenció i explotació 
d’aquestes dades és el centre gestor competent, qui disposa d’un termini concret 
per a comunicar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en tant que 
promotora del present Programa complementari, el resultat de l’anàlisi efectuat per 
a impulsar i desplegar les actuacions que, en el seu cas, s’estimin procedents. 
 

8. La cooperació que es presta a través del present instrument s’articula des de la 
necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al principi de 
lleialtat institucional i al principi d’autonomia local.  
 

9. El present Programa complementari es desplega en coordinació i cooperació amb 
altres institucions i administracions públiques, tot complementant les iniciatives 
desplegades. Així mateix, pel present es preveu incentivar la transversalitat des 
d’un punt de vista intern, en referència als propis ens locals destinataris dels ajuts 
atorgats, i també extern o interadministratiu, afavorint la interlocució amb entitats 
públiques i/o privades i el desplegament de nous projectes consensuats o 
conjunts. 

 

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

 

11. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 

 

12. Vist l’exposat anteriorment, es considera oportú promoure l’aprovació del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa, 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 per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
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2019”, i 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 
 
L’objecte del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua 
en baixa és la millora general de les prestacions de qualitat i millora de l’eficiència de les 
xarxes locals d’abastament en baixa dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, especialment en els àmbits on s’han produït problemes que afecten la garantia 
de disponibilitat del recurs, de qualitat sanitària o que augmentin l’eficiència de la xarxa. 
 
Article 2. Línies de suport i àmbits d’actuació 
 
Les actuacions que seran objecte de suport i, en conseqüència, seran subvencionables 
s’inscriuen en una de les següents línies de suport del present Programa complementari, 
que podran incloure actuacions incloses en un dels àmbits que es delimiten a continuació: 
 
a. Línia 1: Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa: 

 
Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització, que inclou 
redistribucions de zones d’abastament, reducció de les pèrdues d’aigua a la xarxa i 
disminució dels volums no controlats; la instal·lació o renovació de vàlvules, equips de control 
i equipaments i sistemes telemàtics d’optimització i de monitorització, equips de comunicació, 
així com les obres per la instal·lació dels equips. 
 
Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues, que inclou tots els treballs necessaris per a la 
renovació, com són l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la reposició del paviment 
i altres anàlegs. 
 
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits, per tal de fer front als 
volums d’emmagatzemament insuficient. La capacitat d’emmagatzematge no ha de ser 
superior a un dia de demanda màxima o dos o tres dies de demanda mitjana (la dotació de 
referència és de 250 litres per habitant i dia). 
 
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg 
i neteges, per tal de disminuir el consum d’aigua potable de la xarxa de subministrament. 
Inclou: 

o la rehabilitació de pous, assajos de bombament previ i posterior tractament, col·locació 
d’equips de bombament, la inspecció inicial i final de l’estat de la canonada, el 
tractament mecànic i/o químic a aplicar per la neteja, el reentubament de la perforació.  

o la instal·lació de sistemes de mesura de nivell piezomètric de captacions i sistemes de 
telecontrol associats i la instal·lació de xarxes fins els punts d’abastament (reg, 
neteges...).  

o instal·lacions de captació d’aigües pluvials en equipaments municipals amb els 
elements necessaris per la captació, emmagatzematge i distribució. 

 
b. Línia 2: Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions 

cisternes: 
 

Àmbit 5: Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes: Per fer front a una 
situació documentada de desabastament per manca de recurs, sempre que s’acrediti el 
control, majoritari dels consums en alta i en baixa. 

 

 
 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

56 
 

Article 3. Ens destinataris 
 
1. Són destinataris els municipis de la demarcació de Barcelona. En casos excepcionals 

degudament acreditats, també podran ser destinatàries les entitats municipals 
descentralitzades de la mateixa demarcació. 

 
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 l’asimetria 

territorial i el principi de diferenciació, s'efectua un tractament específic dels 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 Diputacio 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 
Diputacio de Barcelona. 

 
Article 5. Entitats executores 
 
1. L’ens destinatari haurà d’assenyalar en la sol·licitud la modalitat d’execució emprada per 

a dur a terme les actuacions que són objecte de suport adjuntant la documentació que 
s’exigeixi en cada cas. 
 

2. L’execució de les actuacions es durà a terme en base a alguna de les següents 
modalitats: 

 
a. Mitjançant la contractació o externalització. 
b. Per pròpia administració i, si s’escau, en la modalitat de col·laboració amb empresaris 

en els termes establerts a la normativa contractual. 
c. Per encàrrec de gestió en favor d’un ens instrumental del municipi destinatari que 

integri el seu sector públic.  
d. Per delegació o encàrrec gestió de caràcter administratiu en favor d’altres ens públics, 

en base a una relació de caràcter bilateral i convencional. 
e. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució i/o, 

si s’escau, la contractació conjunta de les actuacions a dur a terme amb un o diversos 
ens públics, o bé amb entitats de dret públic dependents o vinculades a altres 
administracions públiques, per a l’ús dels respectius recursos, a través de convenis i o 
de qualsevol instrument admès en Dret.   
 

3. Sens perjudici de les modalitats d’execució establertes, la presentació de la justificació 
de les despeses executades al centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona 
correspon, en tot cas, al municipi destinatari. 

 
Article 6. Obligacions dels ens destinataris 
 
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es 

comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els 
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principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com, a presentar la 
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 
 
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació, 

verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut 
concedit. 

b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de 
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les 
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels 
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests 
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys. 

c. Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o 
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament. 
 

2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas, 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit. 

 
Article 7. Centre gestor 
 
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la Gerència 

de Serveis de Medi Ambient. 
 
2. 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. 
 
3. 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 8. Procediment de concessió 
 
1. 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. 
 

2. Cada ens destinatari podrà efectuar una sol·licitud per cada una de les dues línies de 
suport previstes en el present Programa complementari. 

 
3. S’estableix un import màxim d’ajut per a cada ens local destinatari del Programa, 

establert en 100.000 euros, considerats globalment per ambdues línies, en funció de la 
puntuació atorgada una vegada efectuada la valoració de sol·licituds. 

 
Article 9. Quantia màxima dels ajuts 
 
La quantia total màxima que es destina a aquest Programa complementari és de cinc 
milions d’euros (5.000.000 EUR). Aquesta dotació pot ser ampliada en funció de les 
sol·licituds rebudes, a través del corresponent acte d’aprovació de l’increment de crèdit, i 
resta condicionada a la disponibilitat de crèdit del pressupost corporatiu de despeses. 
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Article 10. 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 Electronica 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 11. 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 i procedir a 
la seva esmena. 

 
c. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció 

de la sol·licitud.  
 
Article 12. 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 
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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 13. Despesa elegible 
 
1. Es consideraran subvencionables les despeses que tinguin per objecte la realització 

d’actuacions vinculades als projectes finançats a través del present Programa 
complementari i que, a tal efecte, siguin subsumibles en alguna/es de les actuacions que 
es delimiten, degudament agrupades per àmbits, a l’art. 2 del present règim regulador. 

 
2. En relació amb les actuacions incloses a la Línia 1 Suport per a la millora de les 

inversions d’abastament d’aigua en baixa, corresponents als àmbits d’actuació 1 a 4 
d’aquesta línia, es poden finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses 
corresponents als capítols 6 i 7 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. En aquest sentit, seran 
subvencionables les despeses derivades de la realització d’inversions en serveis, 
equipaments, infraestructures i/o béns relacionats amb les actuacions descrites als 
àmbits 1 a 4 objecte del present Programa complementari i, en particular: 

 
a. Despeses corresponents a la realització d’obres i/o adquisició d’equips i instal·lacions 

relacionades amb la garantia de la disponibilitat del recurs, de la qualitat sanitària o de 
l’augment de l’eficiència de les xarxes d’abastament, així com totes aquelles altres 
despeses de caràcter inversor necessàries per a executar les actuacions descrites. 

b. Despeses associades a assistències tècniques destinades a la redacció de 
documents suficients per contractar les actuacions subvencionables, així com les 
direccions d’obra corresponents. 

c. Despeses de capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que 
l’execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l’ens 
destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació. 

 
3. En relació amb les actuacions incloses a la Línia 2 Suport per a fer front al 

desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes del present programa, 
es podrà finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 2 i 
4 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 i, en particular: 

 
a. Despeses de capítol 2 del pressupost de despeses dels ens locals, que hagin estat 

executades en relació amb el transport excepcional d’aigua per a l’abastament del 
nucli beneficiat per l’actuació. 

b. Despeses de capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que 
l’execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l’ens 
destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” amb qui s’hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació. 
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4. Les despeses susceptibles de ser finançades a través del present Programa 
complementari hauran de correspondre’s amb actuacions iniciades i/o executades durant 
el període comprès entre les anualitats 2016 i 2018 i hauran d’estar finalitzades en el 
termini màxim del 31 d’octubre de 2018. 

 
Article 14. Compatibilitat dels ajuts 
 
Els ajuts atorgats en el marc 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 15. Criteris de concessió 
 
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds presentades i per a la posterior concessió dels 
ajuts seran els que es detallen a continuació, per a les línies i àmbits d’actuació corresponents: 
 
Línia 1. Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa: 
 

Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització: 
 

a) Percentatge de població afectada: nombre d’abonats afectats per la millora/ nombre 
total abonats (20 punts). 

b) Cabals afectats: m3 de cabal distribuït per la xarxa o sector en que s’actua/ m3 total de 
cabal facturat a la xarxa (40 punts). 

c) Millora del rendiment de la xarxa: m3 estimats de reducció de pèrdues de la xarxa / m3 
de pèrdues totals de la xarxa (40 punts). 

 
Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues:  
 

a) Percentatge de població afectada: Nombre d’abonats afectats per la substitució de 
canonades/ nombre total abonats de la xarxa (20 punts). 

b) Cabals afectats: m3 de cabal distribuït per la xarxa antiga/ m3 total de cabal facturat a 
la xarxa (20 punts). 

c) Percentatge de renovació: metres de canonades que es renoven/ metres totals de 
canonades antigues existents a la xarxa del municipi (40 punts). 

d) Longitud de les canonades antigues existents a la xarxa / longitud total de canonades 
de la xarxa (20 punts). 

 
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits: 
 

a) Increment de la capacitat actual d’emmagatzematge a un dia de demanda màxima (50 
punts). 

b) Increment de la capacitat actual d’emmagatzematge dos o tres dies de demanda 
mitjana (dotació de referència 250 litres per habitant) (50 punts). 

 
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg 
i neteges:  
 

a) m3 d’aigua estalviada de la xarxa per substitució d’aigua de xarxa/ any (40 punts). 
b) m2 zones de reg amb aigua/m2 zones reg municipals (30 punts). 
c) m3 d’aigua prevista per neteja carrers / m3 d’aigua de neteja carrers total municipi / 

any (30 punts). 
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Línia 2. Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions 
cisternes: 
 

Àmbit 5: Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes: 

 
Rendiment de la xarxa (cabals reals mesurats per comptador dels cabals en alta / cabals 
en baixa enregistrats). D’acord amb el rendiment (%), s’assignarà un valor de 1 a 100 
punts. A més rendiment, més valor. 

 

Article 16. Presentació de les sol·licituds  
 
1. El termini de sol·licitud s’inicia l’endemà de l’aprovació del present Programa i finalitza el 

22 de setembre de 2017. 
 
2. L’ens destinatari pot presentar un màxim d’una sol·licitud per línia d’actuació.  
 

3. Pel que fa a la Línia 2. Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs 
mitjançant camions cisternes, en la memòria normalitzada caldrà fer constar les dades 
corresponents a la despesa executada, relativa al transport excepcional d’aigua per a 
l’abastament del nucli beneficiat per l’actuació, on consti les dates de subministrament de 
cisternes. 

 

4. Addicionalment a la memòria normalitzada de sol·licitud, caldrà presentar la 
documentació complementària que es detalla a continuació, en funció de l’àmbit 
d’actuació corresponent a què es refereixi la sol·licitud. La presentació de la 
documentació complementària exigida és requisit indispensable per a l’admissió i 
tramitació de la sol·licitud: 

 
Línia 1. Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa: 
 

Àmbit 1: Sectorialització de la xarxa, automatització i monitorització: 
 

1. Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent 
on consti la tecnologia aplicada (si s’escau adjuntar plànols) 

2. En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de 
finalització de l’obra i/o acta de recepció. 

 
Àmbit 2: Renovació de xarxes antigues:  
 

1. Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent 
on consti la tecnologia aplicada (si s’escau, adjuntar plànols). 

2. En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de 
finalització de l’obra i/o acta de recepció. 

 
Àmbit 3: Ampliació de la capacitat de regulació amb dipòsits:   
 

1. Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent 
on consti la tecnologia aplicada (si s’escau, adjuntar plànols). 

2. En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de 
finalització de l’obra i/o acta de recepció. 

 
Àmbit 4: Ampliació i diversificació de les fonts de captació de l'aigua per a usos de reg 
i neteges:  

 
1. Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a competent 

on consti la tecnologia aplicada (si s’escau, adjuntar plànols). 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

62 
 

2. En el cas que l’actuació comporti l’execució o rehabilitació d’una captació d’aigües 
subterrànies, l’ajuntament ha de presentar la documentació justificativa següent: còpia 
del corresponent títol concesional per a l’aprofitament d’aigües o de la sol·licitud 
corresponent a la concessió. 

3. En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de 
finalització de l’obra i/o acta de recepció. 

 

5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa i el de secretari/secretària poden signar i 
presentar sol·licituds.  

 
Article 17. 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 18. 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 11 del règim. 
 

Article 19. 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 és promogut per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, previ 

informe de la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
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. 

 

4. En el supòsit que es produeixi un increment del crèdit de la convocatòria, es podrà 
procedir a incrementar les sol·licituds estimades i/o a estimar aquelles sol·licituds que, 
havent complert els requisits establerts en el règim, hagin quedat desestimades per 
esgotament del crèdit, les quals podran quedar en llista d’espera, per tal que puguin ser 
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ateses seguint l’ordre de la puntuació atorgada per la Diputació en la fase de valoració, 
tot aplicant en ambdós casos els criteris de valoració de les sol·licituds establerts en el 
present règim.  

 
Article 20. Acceptació  
 
Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament l’ajut concedit si, dins 
el termini d’un mes des de la publicació de la concessió dels ajuts econòmics, no han 
manifestat expressament la seva renúncia.  
 
Article 21. Execució i justificació 
 
1. Les despeses susceptibles de ser finançades a través del present Programa 

complementari hauran de correspondre’s amb actuacions iniciades i/o executades durant 
el període comprès entre les anualitats 2016 i 2018 i hauran d’estar finalitzades en el 
termini màxim del 31 d’octubre de 2018. 

 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de 2018. 
 

3. Pel que fa a les actuacions incloses en la Línia 1. Suport per a la millora de les 
inversions d’abastament d’aigua en baixa, el municipi destinatari ha d’acreditar les 
condicions de la justificació mitjançant el formulari normalitzat P4-019-16. 

 
4. Pel que fa a les actuacions corresponents a la Línia 2. Suport per a fer front al 

desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes, el municipi destinatari 
ha d’acreditar les condicions de la justificació mitjançant el formulari normalitzat P4-020-
16.  
 

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

 

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

 
7. 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. 

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

poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
9. 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. 

 

10. L’import concedit dins d’una línia de suport només es pot justificar amb despesa 
d’aquella línia. 
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11. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, 
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
Article 22. 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 per la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics 
concedits, s’estableixen els valors objectius següents: 

 
Línia 1. Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa: 
 

Àmbit 1: augmentar en un 2% el rendiment de la xarxa. 
Àmbit 2: reduir en un 10% el percentatge de canonades antigues de la xarxa. 
Àmbit 3: aconseguir un increment en la capacitat d’emmagatzematge d’un 20%. 
Àmbit 4: incrementar en un 5% l’ús d’aigua no potable en el reg urbà. 

 
Línia 2. Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions 
cisternes: 
 

Àmbit 5: 80% de cobertura dels municipis que demanin l’ajut. 
 
2. Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultat 

següents: 
 

Línia 1. Suport per a la millora de les inversions d’abastament d’aigua en baixa: 
 
Àmbit 1: m3 facturats/m3 comptats en alta per any. 
Àmbit 2:metres lineals de canonades antigues*100/metres lineals de canonades 
antigues de la xarxa abans de la substitució. 
Àmbit 3: augment de la capacitat*100/capacitat anterior. 
Àmbit 4: m3 d’aigua estalviada*100/m3 d’aigua no potable per reg abans de 
l’actuació. 

 
Línia 2. Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions 
cisternes: 

 
Àmbit 5: número d’ajuts donats*100/número de municipis sol·licitants 

 
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de Serveis de 

Medi Ambient. 
 
4. La Gerència de Serveis de Medi Ambient 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.  

 

Article 23. 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 naturals i, en tot cas, fins a la finalització del termini d’audiència prèvia a la liquidació de 
la convocatòria. 
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Article 24. Pagament 
 
El pagament es realitzarà contra justificació de la despesa per part dels ens locals 
destinataris. 
 
Article 25. Renúncia 
 
1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de 

president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària 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 de Medi Ambient. 
 
Article 26. 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. 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 de Medi Ambient. 

 
Article 27. 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 les 

disposicions generals 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. 
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- 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 aprovada el 
30 de març de 2017 (BOPB de 9 de maig de 2017).  
 

3. A nivell sectorial se subjecten a l’establert per les següents disposicions, sense ànim 
d’exhaustivitat: 
 
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, 

per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
- Decret 103/2000, de 6 març, reglament de tributs gestionats per l’ACA, modificat pel 

Decret 47/2005, de 22 de març. 
- Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació 

hidrològica. 
- Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de 

l'aigua, als efectes de la determinació del cànon de l'aigua. 
- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments 

d'aigües residuals. 
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 

higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
- Decret 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de 

l'Aigua, modificat pel Decret 73/2001, de 20 de febrer. 
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. 
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, sobre criteris d’ecoeficiència en els edificis. 
- RD legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües 
- Reial decret 849/1986, d’11 d’abril del 1986, pel qual s’aprova el Reglament de 

Domini Públic Hidràulic, modificat, entre altres disposicions, pel RD 606/2003, de 23 
maig, i pel RD 907/2007. 

- Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, es 
desenvolupa en els títols II i III de la Llei d’Aigües, aprovat a través del RD 927/1988, 
de 29 de juliol, modificat pel RD 907/2007, de 6 juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de planificació hidrològica. 

- RD 1664/1998, de 24 juliol, pel qual s’aproven els plans hidrològics de conca.  
- Llei estatal 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s’aprova el Pla hidrològic nacional. 
- RD 140/2003, de 7 febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum 

humà. 
- RD 509/1996, de 15 març. Desenvolupa el RD 11/1995, de 28 de desembre de 1995, 

que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, 
modificat pel RD 2116/1998, de 2 d’octubre. 

- Ordre 2005/1591/SCO, de 30 maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua 
de Consum. 

- Codi tècnic de l’edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març. 
 

Article 28. 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. 
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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.- IMPUTAR el crèdit que es destinarà als ajuts del Programa complementari 
per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa per un import de 5 milions 
d’euros (5.000.000 EUR) a les aplicacions pressupostàries G/50500/17210/76262 i 
G/50500/17210/76862, G/50500/17210/46262 i G/50500/17210/46862 del pressupost 
ordinari vigent i sense perjudici de la distribució de la despesa en aquestes 
aplicacions, en funció de les sol·licituds rebudes i de la seva corresponent valoració.  
 
Tercer.- APROVAR els models de memòria normalitzada de sol·licitud P1-005-16 i P1-
006-16; i de justificació P4-019-16 i P4-020-16 del Programa complementari per a 
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa, que es contenen en l'annex 1 
que forma part del present dictamen. 
 
Quart.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa, 
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 tràmit 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 i 
comunicar-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient, senyor Junyent (CiU), qui diu: Només faríem una esmena 
“in voce” per canviar el concepte ”canonades de plom” per “canonades antigues” i no 
sé si, com que hem tingut una reunió prèvia amb el senyor Funes i amb el senyor 
Duran, ells hi volen afegir alguna cosa a part d’aquesta esmena “in voce”. 
 
I, tot seguit, intervé el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: En el nostre cas, 
moltes coses en aquest tema. Ja en seguirem parlant amb el diputat, però, en tot cas, 
sí la preocupació del nostre Grup perquè entenem que, en l’objecte de les subvencions 
que poden rebre els municipis per aquesta qüestió, entenem que hi ha conceptes que 
haurien d’estar inclosos dins del pla d’inversions que haurien de fer les pròpies 
empreses que han de ser les concessionàries del servei, i ens preocupa que es pugui 
generar una certa duplicitat: mentre nosaltres donem una subvenció als municipis, 
alhora la pròpia empresa que se suposa que hauria de donar el servei, hauria de fer 
aquesta inversió. Per tant, demanaríem que es faci el màxim esforç per aclarir que no 
es generen aquestes duplicitats, perquè ens preocupa que estem donant uns diners 
que, després, li estalviem a l’empresa que hauria de garantir que això es produeix.  
 
És el cas que acabem d’esmenar però n’hi ha d’altres que creiem que poden entrar i 
ens preocupa aquest element, sobretot tenint en compte que, en alguns casos, estem 
parlant de societats mixtes i, en altres, no. Després, hi ha tot el paquet de qüestions 
vinculades a la gestió directa, internalització, del servei, que en alguns municipis s’està 
fent i potser sí valdria la pena incorporar algun element de valoració i de suport als 
municipis que estan fent aquests processos perquè, també, creiem que val la pena 
valorar-ho. 
 
Pren la paraula, a continuació, el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: 
Bé, en primer lloc, agrair al diputat Junyent la reunió prèvia que hem tingut, juntament 
amb els tècnics, no només per parlar d’aquest dictamen, d’abastament d’aigua en 
baixa, sinó també de les inversions previstes en projectes de biomassa. 
 
Dit això, nosaltres a la trobada ja hem manifestat, com també ho ha fet el diputat 
Funes, que sí, que el servei és públic independentment de qui el presti però, si qui fa la 
inversió és l’Administració pública, d’alguna manera això hauria de repercutir en el 
preu de tarifa. També, tenir present que, en l’adjudicació dels diners d’aquest 
dictamen, d’alguna manera es puguin primar aquells ajuntaments que estan immersos 
en processos d’internalització dels serveis, perquè van en la línia general i creiem que 
és positiu. 
 
I, finalment, després de l’agraïment que hem fet inicialment d’aquesta trobada, creiem 
que aquestes trobades prèvies a l’aprovació, en Junta de Govern o en el Ple, de 
dictàmens o programes complementaris que tenen una quantia econòmica 
significativa, això hauria de ser norma. Des del Govern, en algun moment s’ha criticat 
que la presentació de diferents mocions al Plenari, tant del Grup d’Entesa com del 
Grup CUP-Poble Actiu, indirectament comportava la creació, o suggerien la creació, 
d’un programa complementari i, després, ens trobem amb la presència o l’aparició 
d’aquests programes complementaris. Ja no entrem a valorar la seva bondat o no però 
sí el seu procediment genèric. 
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I el diputat senyor Junyent (CiU), diu: En principi, ambdós han estat a la reunió. La 
gerent de l’Àrea ha agafat aquest compromís. És ben clar que en la internalització són 
els ajuntaments, amb les seves concessions, qui decideixen si l’empresa és municipal, 
mixta o es concessiona a un tercer i quines característiques té aquest tercer, però ho 
tindrem present perquè la política general de l’ajuntament sigui conscient del fet que 
aquestes inversions, a part que no poden tenir duplicitat, quin efecte poden tenir en la 
concessionària. 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Jo, si em permeteu, dir que, en cap cas, la inversió 
no ha de restar de la inversió a la qual ha d’estar obligada la concessionària i, en tot 
cas, el que pot passar és que l’ajuntament, quan la concessionària reverteix, de la 
gestió que fa i del benefici que obté, reverteix en inversió, en millora de la xarxa, 
l’ajuntament pot decidir si aprova i aplica aquella inversió o si, en comptes de fer 
inversió, per exemple, rebaixa la quota i, per tant, rebaixa el preu de l’aigua. Per tant, 
aquí, potser sí que nosaltres, a nivell dels projectes tècnics, hem de valorar que, en 
cap cas, aquesta inversió no supleixi la que li correspon a la concessionària i en, tot 
cas, és l’ajuntament qui ha de decidir si vol aplicar d’una altra manera aquella inversió 
que correspon a la concessionària. 
 
De tota manera, aquest pla va molt orientat, precisament, a municipis petits, que 
tenen, en la gran majoria, moltíssimes urbanitzacions, urbanitzacions fins i tot, no 
recepcionades, que tenen unes problemàtiques en relació amb l’aigua. Molts municipis 
es troben que ells han d’assumir la gestió, perquè el privat que feia la prestació del 
servei ja no vol fer la prestació del servei. Per tant, ens trobarem amb molta casuística 
d’aquesta i entenc que l’equip tècnic vetllarà per prioritzar aquestes situacions. Per 
tant, molt oportunes les intervencions. 
 
I el diputat senyor Junyent (CiU), diu: Sé que després de parlar la presidenta no ha 
de parlar el diputat. Ho dic carinyosament perquè és així. Una cosa que és clara és 
que és la primera vegada que ho fem i, sent la primera vegada, hi ha una incertesa 
sobre quines sol·licituds arribaran i, per tant, sobre la base d’aquestes sol·licituds que 
ens arribin, podrem esdevenir millors en una convocatòria futura, perquè és la primera 
experiència, és com una prova pilot, l’arribada de sol·licituds dels municipis, tot i que 
està ben clar que l’orientació seria per a municipis de dimensió petita. 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari d’escolarització en 
primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, prèvia rectificació d’error material en el règim regulador del 
Programa, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del 
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.- 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 
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Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el 
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos del Pla es posin a disposició 

dels seus destinataris a través de tres instruments principals: Meses de concertació, 
Catàlegs de serveis i Programes complementaris, essent aquests últims 
instruments específics elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera 
especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i 
d’urgència. 

 
3. En data 30 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2016-2017 i la concessió dels ajuts corresponents a la seva fase primera (AJG 
110/17). El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona. 

 
4. L’article 7, apartat 1, del règim del programa va establir que la concessió dels ajuts 

es realitzés en dues fases: 
a. Fase primera, que es va produir amb l'aprovació del programa. 
b. Fase segona, entre els ens destinataris que presentessin l'acceptació i 

manifestessin la voluntat d'acollir-se als ajuts previstos en la segona fase del 
programa. 

 
5. D’acord amb l’article 11, apartat 2, del règim del programa, finalitzada la instrucció, 

la Junta de Govern d'aquesta Diputacio ha d’aprovar la concessió definitiva dels 
ajuts per ambdues fases i acceptar, si escau, les renúncies dels ajuts de la Fase 
primera, previ informe tècnic de la Gerència de Serveis d'Educació. 

 
6. En aquest sentit, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació, en data 29 de 

juny de 2017, ha emès informe en què es determina la quantia definitiva dels ajuts 
de la fase primera, es determina la quantia definitiva dels recursos de la fase 
segona i es calcula i proposa la concessió dels ajuts de la fase segona, d'acord 
amb la informació aportada pels ens destinataris amb l'acceptació. A continuació, 
es fa una reproducció parcial de l’esmentat informe: 

 
“[...] 2. Verificació i classificació de les acceptacions dels ajuts de la primera fase 
 
Transcorregut el termini màxim d’acceptació s’ha procedit a verificar la informació obtinguda. 
Si el model no s'ha presentat o s'ha presentat amb defectes esmenables, la gerència de 
Serveis de Serveis d’Educació ha requerit la presentació o l'esmena, habilitant un nou 
termini de deu dies hàbils per a la seva presentació a partir del dia següent a la recepció del 
requeriment (article 10.8 del règim). Finalitzats els requeriments, s’ha obtingut resposta per 
la totalitat d’ens destinataris i s’han classificat d’acord amb el següent: 
 
2.1 Renúncies 
 
L’ajuntament de Borredà ha manifestat per escrit, en data 15 de maig de 2017, la seva 
renúncia a l’ajut econòmic concedit en el marc de la primera fase (1.475,00 EUR) perquè 
durant el curs objecte de finançament, 2016-2017, no ha disposat de serveis bressol. 
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2.2 Acceptacions parcials 
  
Cap ens destinatari ha acceptat parcialment els ajuts concedits en el marc de la primera 
fase d’aquest Programa complementari. 
  
2.3 Acceptacions totals 
 
Els 243 (dos-cents quaranta-tres) ens destinataris restants han acceptat la totalitat dels ajuts 
concedits en el marc de la primera fase d’aquest Programa complementari.  
 
3. Determinació de la quantia definitiva dels ajuts de primera fase 
 
En aplicació de l’article 11.1.a del règim d’aquest Programa complementari, la quantia 
definitiva dels ajuts de primera fase es fixa en 748.525,00 € (set-cents quaranta-vuit mil cinc-
cents vint-i-cinc euros), import resultant de l’import total concedit (750.000,00 EUR) menys 
les quantitats provinents de renúncies (1.475,00 EUR). 
 
4. Determinació de la quantia definitiva dels ajuts de segona fase 
 
En aplicació de l’article 11.1.b del règim d’aquest Programa complementari, la quantitat 
definitiva dels ajuts de segona fase es fixa en 2.251.475,00 € (dos milions dos-cents 
cinquanta-un mil quatre-cents setanta-cinc euros), import resultant a la quantia inicial de la 
fase segona referida a l’article 7.1.b (2.250.000,00 EUR) més les quantitats provinents de 
renúncies de la fase primera (1.475,00 EUR). 
 
5. Càlcul individualitzat dels ajuts corresponents al criteri d’existència de polítiques 
actives d’accés a l’escolarització en primera infància. 
 
D’acord amb l’article 7.3.b del règim d’aquest Programa complementari, s’ha de distribuir 
una quantitat total màxima de dos-cents cinquanta mil EUR (250.000,00 EUR) entre 
aquells ens destinataris que s’han acollit a la segona fase d’ajuts i han acreditat i 
documentat l'existència de normativa vigent al curs 2016-2017 que afavoreix l'accés a 
l'escolarització en funció de la renda de les famílies amb, com a mínim, la incorporació d'un 
dels següents aspectes: a) Bonificacions, exempcions o sistemes de regulació de preus 
públics en funció de la renda de les famílies; b) Beques o ajuts individuals d'escolarització, 
de menjador o d'altres serveis complementaris diferents del desplaçament i el transport. 
L'assignació es realitza per ens destinatari i per un import únic de mil cinc-cents EUR (1.500 
EUR). 
 
En funció de la informació proporcionada pels ens destinataris, s’han classificat d’acord amb 
el següent: 
 
Ens destinataris que no acrediten ni documenten l’existència de normativa vigent al curs 
2016-2017. 
 

INE Ens local 

08001 Abrera 

08003 Alella 

08004 Alpens 

08006 Arenys de Mar 

08011 Avià 

08012 Avinyó 

08013 Avinyonet del Penedès 

08017 Balenyà 
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INE Ens local 

08018 Balsareny 

08022 Berga 

08023 Bigues i Riells 

08027 Cabanyes, Les 

08029 Cabrera de Mar 

08034 Calders 

08035 Calella 

08038 Callús 

08042 Cànoves i Samalús 

08046 Cardedeu 

08054 Castellbisbal 

08055 Castellcir 

08058 Castellet i la Gornal 

08059 Castellfollit del Boix 

08061 Castellgalí 

08063 Castellolí 

08065 Castellví de la Marca 

08067 Centelles 

08268 Cercs 

08068 Cervelló 

08072 Corbera de Llobregat 

08074 Cubelles 

08075 Dosrius 

08254 Esquirol, L' 

08134 Figaró-Montmany 

08082 Fogars de la Selva 

08086 Franqueses del Vallès, Les 

08091 Gelida 

08092 Gironella 

08097 Gualba 

08099 Guardiola de Berguedà 

08100 Gurb 

08102 Igualada 

08103 Jorba 

08079 Estany, L' 

08104 Llacuna, La 

08107 Lliçà d'Amunt 

08106 Llinars del Vallès 

08109 Lluçà 

08110 Malgrat de Mar 

08112 Manlleu 

08114 Martorell 

08117 Masies de Voltregà, Les 

08118 Masnou, El 

08120 Matadepera 

08122 Mediona 

08138 Moià 

08128 Monistrol de Calders 

08131 Montesquiu 

08132 Montmajor 

08141 Navàs 
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INE Ens local 

08148 Olivella 

08144 Olvan 

08151 Oristà 

08154 Pacs del Penedès 

08155 Palafolls 

08159 Parets del Vallès 

08160 Perafita 

08165 Pobla de Claramunt, La 

08182 Pont de Vilomara i Rocafort, El 

08170 Prats de Rei, Els 

08174 Puigdàlber 

08179 Rellinars 

08180 Ripollet 

08194 Sant Adrià de Besòs 

08198 Sant Antoni de Vilamajor 

08199 Sant Bartomeu del Grau 

08201 Sant Boi de Lluçanès 

08203 Sant Cebrià de Vallalta 

08208 Sant Esteve Sesrovires 

08210 Sant Feliu de Codines 

08209 Sant Fost de Campsentelles 

08193 Sant Iscle de Vallalta 

08220 Sant Julià de Vilatorta 

08222 Sant Llorenç d'Hortons 

08224 Sant Martí de Centelles 

08229 Sant Mateu de Bages 

7007750006 Sant Miquel de Balenyà EMD 

08236 Sant Quintí de Mediona 

08237 Sant Quirze de Besora 

08240 Sant Sadurní d'Anoia 

08246 Santa Eugènia de Berga 

08247 Santa Eulàlia de Riuprimer 

08248 Santa Eulàlia de Ronçana 

08249 Santa Fe del Penedès 

08261 Santa Susanna 

08192 Santpedor 

08269 Seva 

08274 Súria 

08278 Taradell 

08281 Teià 

08283 Tona 

08286 Torre de Claramunt, La 

08287 Torrelavit 

08288 Torrelles de Foix 

08294 Vallgorguina 

08299 Vilada 

08306 Vilalba Sasserra 

08304 Vilobí del Penedès 
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Ens destinataris que acrediten i documenten l’existència de normativa vigent al curs 2016-17 
que es desestima per no reunir els aspectes mínims que es requereixen. 
 

INE Ens local Motivació 

08042 
Cànoves i 
Samalús 

La normativa presentada regirà per al curs 2017-
2018, PC escolarització 1a infància requereix 
normativa vigent el curs 2016-2017//normativa 
presentada no especifica ajuts per afavorir l’accés 
a l'escolarització a l'escola bressol 

08046 Cardedeu 
La normativa presentada no contempla afavorir 
l'escolarització a l'escola bressol en funció de la 
renda de les famílies 

08102 Igualada 
La normativa presentada no contempla afavorir 
l’accés a l'escolarització en funció de la renda de 
les famílies  

08138 Moià 
La normativa presentada no contempla afavorir 
l'accés a l'escolarització en funció de la renda de 
les famílies en els aspectes especificats 

08281 Teià 
La normativa presentada no contempla "afavorir 
l'accés a l'escolarització en funció de la renda" // 
tampoc les ordenances EB 2016 i 2017 

 
Ens destinataris que acrediten i documenten l’existència de normativa vigent al curs 2016-
2017 i obtenen concessió. 
 

INE Ens local Dotació valoració positiva 2b 

08005 Ametlla del Vallès, L' 1.500,00 € 

08007 Arenys de Munt 1.500,00 € 

08009 Argentona 1.500,00 € 

08010 Artés 1.500,00 € 

08015 Badalona 1.500,00 € 

08016 Bagà 1.500,00 € 

08252 Barberà del Vallès 1.500,00 € 

08020 Begues 1.500,00 € 

08025 Bruc, El 1.500,00 € 

08030 Cabrils 1.500,00 € 

08031 Calaf 1.500,00 € 

08033 Caldes de Montbui 1.500,00 € 

08032 Caldes d'Estrac 1.500,00 € 

08037 Calldetenes 1.500,00 € 

08040 Canet de Mar 1.500,00 € 

08041 Canovelles 1.500,00 € 

08043 Canyelles 1.500,00 € 

08044 Capellades 1.500,00 € 

08047 Cardona 1.500,00 € 

08048 Carme 1.500,00 € 

08049 Casserres 1.500,00 € 

08051 Castellar del Vallès 1.500,00 € 

08053 Castellbell i el Vilar 1.500,00 € 

08056 Castelldefels 1.500,00 € 

08064 Castellterçol 1.500,00 € 

08266 Cerdanyola del Vallès 1.500,00 € 

08069 Collbató 1.500,00 € 

08073 Cornellà de Llobregat 1.500,00 € 

08076 Esparreguera 1.500,00 € 

08077 Esplugues de Llobregat 1.500,00 € 

08083 Folgueroles 1.500,00 € 

08084 Fonollosa 1.500,00 € 
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INE Ens local Dotació valoració positiva 2b 

08085 Font-rubí 1.500,00 € 

08088 Garriga, La 1.500,00 € 

08094 Granada, La 1.500,00 € 

08096 Granollers 1.500,00 € 

08101 Hospitalet de Llobregat, L' 1.500,00 € 

08162 Hostalets de Pierola, Els 1.500,00 € 

08166 Pobla de Lillet, La 1.500,00 € 

08105 Llagosta, La 1.500,00 € 

08108 Lliçà de Vall 1.500,00 € 

08113 Manresa 1.500,00 € 

08115 Martorelles 1.500,00 € 

08116 Masies de Roda, Les 1.500,00 € 

08119 Masquefa 1.500,00 € 

08121 Mataró 1.500,00 € 

08123 Molins de Rei 1.500,00 € 

08124 Mollet del Vallès 1.500,00 € 

08127 Monistrol de Montserrat 1.500,00 € 

08125 Montcada i Reixac 1.500,00 € 

08126 Montgat 1.500,00 € 

08135 Montmeló 1.500,00 € 

08136 Montornès del Vallès 1.500,00 € 

08129 Muntanyola 1.500,00 € 

08140 Navarcles 1.500,00 € 

08143 Òdena 1.500,00 € 

08145 Olèrdola 1.500,00 € 

08146 Olesa de Bonesvalls 1.500,00 € 

08147 Olesa de Montserrat 1.500,00 € 

08149 Olost 1.500,00 € 

08153 Òrrius 1.500,00 € 

08156 Palau-solità i Plegamans 1.500,00 € 

08157 Pallejà 1.500,00 € 

08905 Palma de Cervelló, La 1.500,00 € 

08158 Papiol, El 1.500,00 € 

08161 Piera 1.500,00 € 

08163 Pineda de Mar 1.500,00 € 

08164 Pla del Penedès, El 1.500,00 € 

08167 Polinyà 1.500,00 € 

08169 Prat de Llobregat, El 1.500,00 € 

08171 Prats de Lluçanès 1.500,00 € 

08230 Premià de Dalt 1.500,00 € 

08172 Premià de Mar 1.500,00 € 

08175 Puig-reig 1.500,00 € 

08181 Roca del Vallès, La 1.500,00 € 

08183 Roda de Ter 1.500,00 € 

08184 Rubí 1.500,00 € 

08187 Sabadell 1.500,00 € 

08196 Sant Andreu de la Barca 1.500,00 € 

08197 Sant Andreu de Llavaneres 1.500,00 € 

08200 Sant Boi de Llobregat 1.500,00 € 

08202 Sant Celoni 1.500,00 € 

08204 Sant Climent de Llobregat 1.500,00 € 

08205 Sant Cugat del Vallès 1.500,00 € 

08206 Sant Cugat Sesgarrigues 1.500,00 € 

08211 Sant Feliu de Llobregat 1.500,00 € 

08212 Sant Feliu Sasserra 1.500,00 € 

08213 Sant Fruitós de Bages 1.500,00 € 
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INE Ens local Dotació valoració positiva 2b 

08218 Sant Joan de Vilatorrada 1.500,00 € 

08217 Sant Joan Despí 1.500,00 € 

08221 Sant Just Desvern 1.500,00 € 

08223 Sant Llorenç Savall 1.500,00 € 

08226 Sant Martí de Tous 1.500,00 € 

08227 Sant Martí Sarroca 1.500,00 € 

08231 Sant Pere de Ribes 1.500,00 € 

08232 Sant Pere de Riudebitlles 1.500,00 € 

08233 Sant Pere de Torelló 1.500,00 € 

08234 Sant Pere de Vilamajor 1.500,00 € 

08235 Sant Pol de Mar 1.500,00 € 

08238 Sant Quirze del Vallès 1.500,00 € 

08239 Sant Quirze Safaja 1.500,00 € 

08098 Sant Salvador de Guardiola 1.500,00 € 

08262 Sant Vicenç de Castellet 1.500,00 € 

08264 Sant Vicenç de Montalt 1.500,00 € 

08265 Sant Vicenç de Torelló 1.500,00 € 

08263 Sant Vicenç dels Horts 1.500,00 € 

08244 Santa Coloma de Cervelló 1.500,00 € 

08245 Santa Coloma de Gramenet 1.500,00 € 

08250 Santa Margarida de Montbui 1.500,00 € 

08251 Santa Margarida i els Monjos 1.500,00 € 

08259 Santa Maria de Palautordera 1.500,00 € 

08258 Santa Maria d'Oló 1.500,00 € 

08260 Santa Perpètua de Mogoda 1.500,00 € 

08267 Sentmenat 1.500,00 € 

08270 Sitges 1.500,00 € 

08273 Subirats 1.500,00 € 

08279 Terrassa 1.500,00 € 

08282 Tiana 1.500,00 € 

08284 Tordera 1.500,00 € 

08285 Torelló 1.500,00 € 

08289 Torrelles de Llobregat 1.500,00 € 

08290 Ullastrell 1.500,00 € 

08291 Vacarisses 1.500,00 € 

08292 Vallbona d'Anoia 1.500,00 € 

7004660009 Valldoreix EMD 1.500,00 € 

08295 Vallirana 1.500,00 € 

08296 Vallromanes 1.500,00 € 

08298 Vic 1.500,00 € 

08301 Viladecans 1.500,00 € 

08300 Viladecavalls 1.500,00 € 

08305 Vilafranca del Penedès 1.500,00 € 

08302 Vilanova del Camí 1.500,00 € 

08902 Vilanova del Vallès 1.500,00 € 

08307 Vilanova i la Geltrú 1.500,00 € 

08214 Vilassar de Dalt 1.500,00 € 

08219 Vilassar de Mar 1.500,00 € 

 Total 204.000,00 € 

 
6. Determinació de la quantia definitiva per al càlcul individualitzat dels ajuts en 
funció del criteri de les característiques de les places ocupades al curs 2016-17. 
 
D’acord amb l’article 7.3.a del règim d’aquest Programa complementari, es destina una 
quantitat total prevista de dos milions d'EUR (2.000.000 EUR) en funció de les 
característiques de les places ocupades al curs 2016-2017. Aquesta quantitat total prevista 
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pot veure’s incrementada per quantitats provinents de renúncies o acceptacions parcials de 
la fase primera (article 7.4 del règim) i per romanents resultants en l’aplicació del criteri 
d’existència de polítiques actives d’accés a l’escolarització en primera infància (article 7.3.b 
del règim). 
 
La quantitat definitiva per al càlcul individualitzat dels ajuts en funció de les característiques 
de les places ocupades al curs 2016-2017 és de dos milions quaranta set mil quatre cents 
setanta cinc euros (2.047.475,00 €), import resultant a la quantia total prevista més les 
quantitats provinents de renúncies de la fase primera (1.475,00 EUR) i els romanents 
resultants en l’aplicació del criteri d’existència de polítiques actives d’accés a l’escolarització 
en primera infància (46.000 EUR). 
 

7. Càlcul individualitzat dels ajuts corresponents al criteri de les característiques de 
les places ocupades al curs 2015-2016. 
 
D’acord amb la informació proporcionada pels ens destinataris, es procedeix a distribuir la 
quantia definitiva anterior en els termes establerts a l’article 7.3.a. L'assignació 
individualitzada s’estableix sumant, per cada ens destinatari, el nombre d'alumnat 
equivalent, d'alumnat amb necessitats educatives especials i d'alumnat de menor capacitat 
econòmica, podent un mateix alumne obtenir punts de més d'un d'aquests conceptes, de 
conformitat amb el següent barem: 

 
 
En funció de l’anterior, es relacionen els següents càlculs 
 

INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08001 Abrera 107,8 8 0 7.738,67 € 

08003 Alella 56 0 13,5 4.644,54 € 

08004 Alpens 6,08 0 0 406,31 € 

08005 Ametlla del Vallès, L' 41,52 0 0 2.774,69 € 

08006 Arenys de Mar 110 8 0 7.885,69 € 

08007 Arenys de Munt 79 0 0 5.279,40 € 

08009 Argentona 111 0 24 9.021,77 € 

08010 Artés 102 16 7,5 8.386,90 € 

08011 Avià 34 0 0 2.272,15 € 

08012 Avinyó 43 4 1,5 3.241,15 € 

08013 Avinyonet del Penedès 14 0 0 935,59 € 

08015 Badalona 480 44 94,5 41.333,06 € 

08016 Bagà 9,36 0 0 625,51 € 

08017 Balenyà 68 0 0 4.544,30 € 

08018 Balsareny 28 0 0 1.871,18 € 

08252 Barberà del Vallès 246,8 32 118,5 26.550,73 € 

08020 Begues 108,6 4 10,5 8.226,52 € 

08022 Berga 61,2 0 4,5 4.390,59 € 

08023 Bigues i Riells 52 4 0 3.742,36 € 

08025 Bruc, El 18 0 7,5 1.704,11 € 

08027 Cabanyes, Les 19,8 0 0 1.323,19 € 

08029 Cabrera de Mar 54 0 0 3.608,71 € 
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INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08030 Cabrils 85,2 0 7,5 6.194,95 € 

08031 Calaf 55,2 0 1,5 3.789,14 € 

08034 Calders 7 0 0 467,80 € 

08033 Caldes de Montbui 157 0 34,5 12.797,54 € 

08032 Caldes d'Estrac 21 0 6 1.804,35 € 

08035 Calella 107 0 19,5 8.453,73 € 

08037 Calldetenes 47,8 0 81 8.607,43 € 

08038 Callús 40 0 0 2.673,12 € 

08040 Canet de Mar 134 4 0 9.222,25 € 

08041 Canovelles 127 4 52,5 12.262,92 € 

08042 Cànoves i Samalús 33 0 0 2.205,32 € 

08043 Canyelles 46,6 0 3 3.314,66 € 

08044 Capellades 60,4 4 0 4.303,72 € 

08046 Cardedeu 177 8 0 12.363,16 € 

08047 Cardona 41 0 0 2.739,94 € 

08048 Carme 11 0 0 735,11 € 

08049 Casserres 29 0 0 1.938,01 € 

08051 Castellar del Vallès 136 8 16,5 10.725,88 € 

08053 Castellbell i el Vilar 36 4 6 3.074,08 € 

08054 Castellbisbal 51,4 0 0 3.434,95 € 

08055 Castellcir 5 0 0 334,14 € 

08056 Castelldefels 300,8 24 43,5 24.612,72 € 

08058 Castellet i la Gornal 24 0 0 1.603,87 € 

08059 Castellfollit del Boix 9 0 0 601,45 € 

08061 Castellgalí 24,64 4 1,5 2.014,19 € 

08063 Castellolí 12 0 0 801,93 € 

08064 Castellterçol 26 0 3 1.938,01 € 

08065 Castellví de la Marca 16 0 0 1.069,25 € 

08067 Centelles 79,8 12 0 6.134,80 € 

08268 Cercs 19 0 0 1.269,73 € 

08266 Cerdanyola del Vallès 262 16 58,5 22.487,59 € 

08068 Cervelló 76,4 0 0 5.105,65 € 

08069 Collbató 40,9 0 0 2.733,26 € 

08072 Corbera de Llobregat 96 24 3 8.219,83 € 

08073 Cornellà de Llobregat 612 28 0 42.769,86 € 

08074 Cubelles 96 0 3 6.615,96 € 

08075 Dosrius 45 0 0 3.007,26 € 

08076 Esparreguera 99 16 0 7.685,21 € 

08077 Esplugues de Llobregat 289 20 147 30.473,53 € 

08254 Esquirol, L' 23 0 1,5 1.637,28 € 

08134 Figaró-Montmany 22 0 0 1.470,21 € 

08082 Fogars de la Selva 26 0 0 1.737,53 € 

08083 Folgueroles 45,08 12 4,5 4.115,26 € 

08084 Fonollosa 23,2 0 1,5 1.650,65 € 

08085 Font-rubí 27 0 0 1.804,35 € 

08086 Franqueses del Vallès, Les 207,4 16 7,5 15.430,56 € 

08088 Garriga, La 78 8 0 5.747,20 € 

08091 Gelida 62,8 0 3 4.397,28 € 

08092 Gironella 69 0 0 4.611,13 € 

08094 Granada, La 21,7 0 0 1.450,17 € 

08096 Granollers 223 48 0 18.110,36 € 

08097 Gualba 25,2 0 0 1.684,06 € 

08099 Guardiola de Berguedà 17 0 0 1.136,07 € 

08100 Gurb 88 0 3 6.081,34 € 
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INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08101 Hospitalet de Llobregat, L' 616 76 319,5 67.596,43 € 

08162 Hostalets de Pierola, Els 44 4 0 3.207,74 € 

08102 Igualada 175 8 36 14.635,31 € 

08103 Jorba 6 0 0 400,97 € 

08166 Pobla de Lillet, La 5 0 0 334,14 € 

08079 Estany, L' 6 0 0 400,97 € 

08104 Llacuna, La 9 0 0 601,45 € 

08105 Llagosta, La 107 4 9 8.019,35 € 

08107 Lliçà d'Amunt 136 8 0 9.623,22 € 

08108 Lliçà de Vall 62 0 1,5 4.243,57 € 

08106 Llinars del Vallès 64 0 9 4.878,44 € 

08109 Lluçà 5,9 0 0 394,28 € 

08110 Malgrat de Mar 85 0 4,5 5.981,10 € 

08112 Manlleu 149,6 0 0 9.997,46 € 

08113 Manresa 264 8 79,5 23.490,01 € 

08114 Martorell 246 20 0 17.776,22 € 

08115 Martorelles 74 0 6 5.346,23 € 

08116 Masies de Roda, Les 15 0 1,5 1.102,66 € 

08117 Masies de Voltregà, Les 6 0 0 400,97 € 

08118 Masnou, El 95 0 6 6.749,62 € 

08119 Masquefa 94 16 0 7.351,07 € 

08120 Matadepera 71 0 0 4.744,78 € 

08121 Mataró 824,65 8 132 64.465,54 € 

08122 Mediona 18,48 0 0 1.234,98 € 

08138 Moià 61 0 9 4.677,95 € 

08123 Molins de Rei 213 8 55,5 18.477,92 € 

08124 Mollet del Vallès 244 0 121,5 24.425,60 € 

08128 Monistrol de Calders 11,2 4 1,5 1.116,03 € 

08127 Monistrol de Montserrat 18 0 0 1.202,90 € 

08125 Montcada i Reixac 254,2 20 114 25.942,59 € 

08131 Montesquiu 15,2 4 0 1.283,10 € 

08126 Montgat 61 0 12 4.878,44 € 

08132 Montmajor 17 0 0 1.136,07 € 

08135 Montmeló 69 4 7,5 5.379,65 € 

08136 Montornès del Vallès 61,2 0 16,5 5.192,53 € 

08129 Muntanyola 6,8 0 0 454,43 € 

08140 Navarcles 81 16 0 6.482,31 € 

08141 Navàs 53 8 3 4.276,99 € 

08143 Òdena 49 0 4,5 3.575,29 € 

08145 Olèrdola 43 0 4,5 3.174,33 € 

08146 Olesa de Bonesvalls 12,2 0 3 1.015,78 € 

08147 Olesa de Montserrat 130 12 0 9.489,56 € 

08148 Olivella 27,6 0 0 1.844,45 € 

08149 Olost 24 0 0 1.603,87 € 

08144 Olvan 13,6 0 0 908,86 € 

08151 Oristà 5 0 0 334,14 € 

08153 Òrrius 15 0 1,5 1.102,66 € 

08154 Pacs del Penedès 8,2 0 0 547,99 € 

08155 Palafolls 94 4 0 6.549,14 € 

08156 Palau-solità i Plegamans 164,492 8 15 12.529,70 € 

08157 Pallejà 92,8 0 4,5 6.502,36 € 

08905 Palma de Cervelló, La 28 0 0 1.871,18 € 

08158 Papiol, El 52,44 0 7,5 4.005,66 € 

08159 Parets del Vallès 217 12 0 15.303,59 € 
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INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08160 Perafita 6 0 0 400,97 € 

08161 Piera 112 20 12 9.623,22 € 

08163 Pineda de Mar 115 92 42 16.640,15 € 

08164 Pla del Penedès, El 17 0 0 1.136,07 € 

08165 Pobla de Claramunt, La 31 0 0 2.071,67 € 

08167 Polinyà 136,2 12 15 10.906,32 € 

08182 
Pont de Vilomara i Rocafort, 
El 49,04 0 0 3.277,24 € 

08169 Prat de Llobregat, El 461,3 12 204 45.262,54 € 

08171 Prats de Lluçanès 34,04 0 0 2.274,82 € 

08170 Prats de Rei, Els 10,6 0 0 708,38 € 

08230 Premià de Dalt 93,8 8 10,5 7.504,77 € 

08172 Premià de Mar 74 8 22,5 6.983,52 € 

08174 Puigdàlber 7,5 0 15 1.503,63 € 

08175 Puig-reig 43,2 0 7,5 3.388,18 € 

08179 Rellinars 6 0 0 400,97 € 

08180 Ripollet 109 8 0 7.818,87 € 

08181 Roca del Vallès, La 85 8 0 6.215,00 € 

08183 Roda de Ter 6,8 0 6 855,40 € 

08184 Rubí 336,4 20 273 42.061,49 € 

08187 Sabadell 894 140 726 117.617,12 € 

08194 Sant Adrià de Besòs 66,76 0 4,5 4.762,16 € 

08196 Sant Andreu de la Barca 162 12 16,5 12.730,72 € 

08197 Sant Andreu de Llavaneres 128 0 0 8.553,97 € 

08198 Sant Antoni de Vilamajor 72 4 0 5.078,92 € 

08199 Sant Bartomeu del Grau 15,6 0 0 1.042,52 € 

08200 Sant Boi de Llobregat 270 16 31,5 21.217,86 € 

08201 Sant Boi de Lluçanès 7,6 0 0 507,89 € 

08203 Sant Cebrià de Vallalta 33 0 4,5 2.506,05 € 

08202 Sant Celoni 62,44 24 15 6.779,02 € 

08204 Sant Climent de Llobregat 79 8 4,5 6.114,75 € 

08205 Sant Cugat del Vallès 359,16 24 88,5 31.520,05 € 

08206 Sant Cugat Sesgarrigues 25 0 0 1.670,70 € 

08208 Sant Esteve Sesrovires 92 0 25,5 7.852,28 € 

08210 Sant Feliu de Codines 63 0 0 4.210,16 € 

08211 Sant Feliu de Llobregat 416 52 214,5 45.610,05 € 

08212 Sant Feliu Sasserra 9 0 0 601,45 € 

08209 
Sant Fost de 
Campsentelles 57 0 0 3.809,19 € 

08213 Sant Fruitós de Bages 115 4 15 8.954,94 € 

08193 Sant Iscle de Vallalta 26,36 0 0 1.761,58 € 

08218 Sant Joan de Vilatorrada 71 4 1,5 5.112,34 € 

08217 Sant Joan Despí 279,6 32 57 24.632,77 € 

08220 Sant Julià de Vilatorta 50 4 0 3.608,71 € 

08221 Sant Just Desvern 106 0 28,5 8.988,35 € 

08222 Sant Llorenç d'Hortons 22 0 0 1.470,21 € 

08223 Sant Llorenç Savall 26 4 3 2.205,32 € 

08224 Sant Martí de Centelles 18,8 0 0 1.256,36 € 

08226 Sant Martí de Tous 9,8 0 0 654,91 € 

08227 Sant Martí Sarroca 38 0 0 2.539,46 € 

08229 Sant Mateu de Bages 8 4 0 801,93 € 

7007750006 
Sant Miquel de Balenyà 
EMD 21 0 0 1.403,39 € 

08231 Sant Pere de Ribes 245 0 112,5 23.890,98 € 
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INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08232 Sant Pere de Riudebitlles 32 4 0 2.405,80 € 

08233 Sant Pere de Torelló 39 0 9 3.207,74 € 

08234 Sant Pere de Vilamajor 24 0 0 1.603,87 € 

08235 Sant Pol de Mar 83 4 0 5.814,03 € 

08236 Sant Quintí de Mediona 21 4 0 1.670,70 € 

08237 Sant Quirze de Besora 40 0 0 2.673,12 € 

08238 Sant Quirze del Vallès 142 20 7,5 11.327,33 € 

08239 Sant Quirze Safaja 6 0 9 1.002,42 € 

08240 Sant Sadurní d'Anoia 84 4 0 5.880,86 € 

08098 Sant Salvador de Guardiola 49 0 7,5 3.775,78 € 

08262 Sant Vicenç de Castellet 96 8 6 7.351,07 € 

08264 Sant Vicenç de Montalt 64 0 0 4.276,99 € 

08265 Sant Vicenç de Torelló 33 0 1,5 2.305,56 € 

08263 Sant Vicenç dels Horts 115 0 57 11.494,40 € 

08244 Santa Coloma de Cervelló 74 0 7,5 5.446,47 € 

08245 Santa Coloma de Gramenet 650 84 291 68.498,61 € 

08246 Santa Eugènia de Berga 63,6 0 27 6.054,61 € 

08247 Santa Eulàlia de Riuprimer 23 0 0 1.537,04 € 

08248 Santa Eulàlia de Ronçana 58,56 4 0 4.180,75 € 

08249 Santa Fe del Penedès 13 0 0 868,76 € 

08250 
Santa Margarida de 
Montbui 76 0 18 6.281,82 € 

08251 
Santa Margarida i els 
Monjos 101 0 0 6.749,62 € 

08259 
Santa Maria de 
Palautordera 110 0 0 7.351,07 € 

08258 Santa Maria d'Oló 16 0 0 1.069,25 € 

08260 Santa Perpètua de Mogoda 268 16 144 28.602,35 € 

08261 Santa Susanna 51 0 0 3.408,22 € 

08192 Santpedor 112 8 0 8.019,35 € 

08267 Sentmenat 76,8 4 12 6.201,63 € 

08269 Seva 12,32 0 0 823,32 € 

08270 Sitges 147 0 42 12.630,48 € 

08273 Subirats 45 0 0 3.007,26 € 

08274 Súria 18,4 0 0 1.229,63 € 

08278 Taradell 68,5 0 0 4.577,71 € 

08281 Teià 54 0 0 3.608,71 € 

08279 Terrassa 942 92 687 115.010,83 € 

08282 Tiana 119 12 21 10.157,84 € 

08283 Tona 80 4 0 5.613,54 € 

08284 Tordera 42,4 4 10,5 3.802,51 € 

08285 Torelló 127 4 27 10.558,81 € 

08286 Torre de Claramunt, La 36,6 0 12 3.247,84 € 

08287 Torrelavit 30 0 0 2.004,84 € 

08288 Torrelles de Foix 17 0 0 1.136,07 € 

08289 Torrelles de Llobregat 87 0 9 6.415,48 € 

08290 Ullastrell 41,4 0 0 2.766,68 € 

08291 Vacarisses 100 8 39 9.823,70 € 

08292 Vallbona d'Anoia 14 0 1,5 1.035,83 € 

7004660009 Valldoreix EMD 76 0 4,5 5.379,65 € 

08294 Vallgorguina 32,4 0 0 2.165,22 € 

08295 Vallirana 109,4 8 39 10.451,89 € 

08296 Vallromanes 43,1 0 0 2.880,28 € 

08298 Vic 243 36 39 21.251,28 € 
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INE Ens local 

Punts 
alumnat 
equivalent 

Punts 
alumnat 
NEE (x4) 

Punts alumnes 
menor 
capacitat econ. 
(x1,5) 

2.a. 
Característiques 

per places 
ocupades 

08299 Vilada 3 0 0 200,48 € 

08301 Viladecans 89,6 12 21 8.193,10 € 

08300 Viladecavalls 91 16 0 7.150,59 € 

08305 Vilafranca del Penedès 321 64 192 38.559,70 € 

08306 Vilalba Sasserra 22,6 0 0 1.510,31 € 

08302 Vilanova del Camí 109 4 21 8.954,94 € 

08902 Vilanova del Vallès 68 0 0 4.544,30 € 

08307 Vilanova i la Geltrú 201 4 16,5 14.802,38 € 

08214 Vilassar de Dalt 87,2 0 0 5.827,39 € 

08219 Vilassar de Mar 215 0 66 18.778,64 € 

08304 Vilobí del Penedès 16,4 0 4,5 1.396,70 € 

TOTAL GENERAL 2.047.475,00 € 

” 
 

7. En un altre ordre de coses, el gerent de Serveis d’Educació, en data 30 de maig de 
2017, ha emès informe en què posa de manifest l’existència d’un error material en 
l’article 7.3 del règim regulador del mateix programa, en el sentit següent: 

 
“ 
I. Antecedents: 

 
El règim del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-
2017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març del 2017, en el marc 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i publicat al BOP de dimecres, 12 d’abril, 
preveu en l’article 7.3 l’assignació de quanties a ens destinataris en funció del nombre 
d’alumnes de menor capacitat econòmica. Per determinar aquesta condició, l’ens sol·licitant 
haurà d’acreditar el nombre d’alumnes per llindars d’ingressos en funció de la grandària de 
la unitat familiar i aplicant un factor de multiplicació al valor anual de l'Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic. La normativa publicada, ho recull en la següent taula: 
 
Membres del Nucli 
Familiar 

Multiplicador IRSC Ingressos familiars 
menors o iguals a 

1 2,00 15.936 EUR/any 
2 2,50 19.920 EUR/any 
3 3,00 23.904 EUR/any 
4 3,50 27.888 EUR/any 
5 4,00 31.872 EUR/any 
6 4,50 35.856 EUR/any 
7 o més 5,00 39.840 EUR/any 
 
Donat que el Nucli Familiar és una unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la família i 
que aquest està format per com a mínim, l’infant escolaritzat i un individu de parentiu estret, 
el primer valor de la primera columna del quadre anterior ha de ser “2” per comptes de “1” i 
s’ha d’alterar de forma progressiva tot el valor de columna, afegit una unitat per cada filera. 
 
II. Proposta: 

 
Posar en coneixement i valoració l’esmena d’error material en la taula de ponderació 
d’alumnat de menor capacitat econòmica que es va traslladar en l’informe de proposta 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

113 
 

elaborat pel centre gestor i que es va publicar en les pàgines 5 i 6 del BOP de dimecres, 12 
d’abril, substituint-la per la següent: 
 
Membres del Nucli 
Familiar 

Multiplicador IRSC Ingressos familiars 
menors o iguals a 

2 2,00 15.936 EUR/any 
3 2,50 19.920 EUR/any 
4 3,00 23.904 EUR/any 
5 3,50 27.888 EUR/any 
6 4,00 31.872 EUR/any 
7 4,50 35.856 EUR/any 
8 o més 5,00 39.840 EUR/any 
 
Indicar que la proposta d’esmena s’aplica al conjunt d’ens destinataris i que no implica cap 
perjudici per a tercers.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, preveu que les Administracions Públiques puguin 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RECTIFICAR l’error material en l’article 7.3 del règim regulador del Programa 
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, en el sentit 
següent, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual s’incorpora a 
l’expedient: 
 
On diu: 

Membres del Nucli 
Familiar 

Multiplicador IRSC Ingressos familiars menors 
o iguals a 

1 2,00 15.936 EUR/any 
2 2,50 19.920 EUR/any 
3 3,00 23.904 EUR/any 
4 3,50 27.888 EUR/any 
5 4,00 31.872 EUR/any 
6 4,50 35.856 EUR/any 

7 o més 5,00 39.840 EUR/any 
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Ha de dir: 
 
Membres del Nucli 
Familiar 

Multiplicador IRSC Ingressos familiars menors 
o iguals a 

2 2,00 15.936 EUR/any 
3 2,50 19.920 EUR/any 
4 3,00 23.904 EUR/any 
5 3,50 27.888 EUR/any 
6 4,00 31.872 EUR/any 
7 4,50 35.856 EUR/any 

8 o més 5,00 39.840 EUR/any 
 
Segon.- DECLARAR que la concessió inicial dels ajuts corresponents a la fase 
primera del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 
2016-2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019” esdevé definitiva a excepció 
de l’ajut concedit a l’Ajuntament de Borredà, que ha renunciat al mateix, i aprovar la 
concessió definitiva dels ajuts corresponents a la fase segona del Programa: 
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Ens destinatari NIF Ens 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 
Concessió 

definitiva Fase 
1 (EUR) 

Concessió 
definitiva Fase 2 

(EUR) 

Concessió 
total (EUR) 

Op. Compt. 
Fase 2 

(ajustament 
de valor) 

Posició 
(AD 

original) 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 1310079834 17/X/235797 2.665,32 7.738,67 10.403,99 1703901049 1 

Ajuntament d'Alella P0800300F 1310079833 17/X/235796 2.078,94 4.644,54 6.723,48 1703901050 2 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 1310079832 17/X/235795 1.515,85 406,31 1.922,16 1703901052 3 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 1310079830 17/X/235793 2.704,85 7.885,69 10.590,54 1703901058 5 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 1310079829 17/X/235792 2.419,35 6.779,40 9.198,75 1703901059 6 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 1310079828 17/X/235791 2.726,81 10.521,77 13.248,58 1703901061 7 

Ajuntament d'Artés P0801000A 1310079827 17/X/235790 6.909,06 9.886,90 16.795,96 1703901062 8 

Ajuntament d'Avià P0801100I 1310079826 17/X/235789 3.802,06 2.272,15 6.074,21 1703901064 9 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 1310079825 17/X/235788 4.224,00 3.241,15 7.465,15 1703901065 10 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 1310079824 17/X/235787 1.639,71 935,59 2.575,30 1703901066 11 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 1310079823 17/X/235786 6.679,91 42.833,06 49.512,97 1703901068 12 

Ajuntament de Bagà P0801600H 1310079822 17/X/235785 1.683,64 2.125,51 3.809,15 1703901069 13 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 1310079821 17/X/235784 5.894,04 4.544,30 10.438,34 1703901070 14 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 1310079820 17/X/235783 1.749,52 1.871,18 3.620,70 1703901073 15 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 1310079819 17/X/235782 4.204,83 28.050,73 32.255,56 1703901074 16 

Ajuntament de Begues P0802000J 1310079818 17/X/235781 7.855,23 9.726,52 17.581,75 1703901075 17 

Ajuntament de Berga P0802200F 1310079817 17/X/235780 2.331,50 4.390,59 6.722,09 1703901076 18 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 1310079816 17/X/235779 2.144,83 3.742,36 5.887,19 1703901077 19 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 1310079812 17/X/235775 2.013,06 3.608,71 5.621,77 1703901084 23 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 1310079811 17/X/235774 2.413,31 7.694,95 10.108,26 1703901090 24 

Ajuntament de Calaf P0803100G 1310079810 17/X/235773 4.965,59 5.289,14 10.254,73 1703901092 25 

Ajuntament de Calders P0803400A 1310079809 17/X/235772 1.529,90 467,80 1.997,70 1703901094 26 
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Ens destinatari NIF Ens 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 
Concessió 

definitiva Fase 
1 (EUR) 

Concessió 
definitiva Fase 2 

(EUR) 

Concessió 
total (EUR) 

Op. Compt. 
Fase 2 

(ajustament 
de valor) 

Posició 
(AD 

original) 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 1310079808 17/X/235771 3.023,30 14.297,54 17.320,84 1703901096 27 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 1310079807 17/X/235770 1.661,67 3.304,35 4.966,02 1703901097 28 

Ajuntament de Calella P0803500H 1310079806 17/X/235769 2.649,95 8.453,73 11.103,68 1703901098 29 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 1310079805 17/X/235768 4.594,79 10.107,43 14.702,22 1703901099 30 

Ajuntament de Callús P0803700D 1310079804 17/X/235767 3.648,63 2.673,12 6.321,75 1703901101 31 

Ajuntament de Canet 
de Mar 

P0803900J 1310079803 17/X/235766 2.946,43 10.722,25 13.668,68 1703901102 32 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 1310079802 17/X/235765 2.836,62 13.762,92 16.599,54 1703901104 33 

Ajuntament de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 1310079801 17/X/235764 1.782,46 2.205,32 3.987,78 1703901105 34 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 1310079800 17/X/235763 1.954,86 4.814,66 6.769,52 1703901106 35 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 1310079799 17/X/235762 1.937,07 5.803,72 7.740,79 1703901113 36 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 1310079798 17/X/235761 3.429,59 12.363,16 15.792,75 1703901114 37 

Ajuntament de Cardona P0804600E 1310079797 17/X/235760 1.925,21 4.239,94 6.165,15 1703901115 38 

Ajuntament de Carme P0804700C 1310079796 17/X/235759 2.433,95 2.235,11 4.669,06 1703901116 39 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 1310079795 17/X/235758 2.536,24 3.438,01 5.974,25 1703901117 40 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 1310079794 17/X/235757 2.990,35 12.225,88 15.216,23 1703901118 41 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C 1310079793 17/X/235756 1.892,27 4.574,08 6.466,35 1703901119 42 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 1310079792 17/X/235755 2.243,66 3.434,95 5.678,61 1703901120 43 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 1310079791 17/X/235754 1.496,96 334,14 1.831,10 1703901121 44 
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Ens destinatari NIF Ens 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 
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definitiva Fase 
1 (EUR) 
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Op. Compt. 
Fase 2 

(ajustament 
de valor) 

Posició 
(AD 

original) 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 1310079790 17/X/235753 4.367,79 26.112,72 30.480,51 1703901122 45 

Ajuntament de Castellet 
i la Gornal 

P0805700B 1310079789 17/X/235752 1.749,52 1.603,87 3.353,39 1703901123 46 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 1310079788 17/X/235751 1.922,51 601,45 2.523,96 1703901124 47 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 1310079787 17/X/235750 3.584,70 2.014,19 5.598,89 1703901125 48 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 1310079786 17/X/235749 2.306,09 801,93 3.108,02 1703901126 49 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 1310079785 17/X/235748 1.793,44 3.438,01 5.231,45 1703901130 50 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 1310079784 17/X/235747 1.639,71 1.069,25 2.708,96 1703901131 51 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 1310079783 17/X/235746 2.100,47 6.134,80 8.235,27 1703901133 52 

Ajuntament de Cercs P0826800E 1310079782 17/X/235745 1.617,75 1.269,73 2.887,48 1703901134 53 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 1310079781 17/X/235744 4.395,90 23.987,59 28.383,49 1703901136 54 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 1310079780 17/X/235743 2.190,95 5.105,65 7.296,60 1703901137 55 

Ajuntament de Collbató P0806800I 1310079779 17/X/235742 2.032,83 4.233,26 6.266,09 1703901139 56 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C 1310079778 17/X/235741 2.562,10 8.219,83 10.781,93 1703901140 57 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 1310079777 17/X/235740 8.140,36 44.269,86 52.410,22 1703901349 58 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 1310079776 17/X/235739 2.737,79 6.615,96 9.353,75 1703901163 59 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 1310079775 17/X/235738 1.991,10 3.007,26 4.998,36 1703901164 60 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 1310079771 17/X/235734 1.595,79 1.470,21 3.066,00 1703901167 64 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva 

P0808100B 1310079770 17/X/235733 1.749,52 1.737,53 3.487,05 1703901168 65 
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Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 1310079769 17/X/235732 4.878,86 5.615,26 10.494,12 1703901169 66 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 1310079768 17/X/235731 3.431,26 3.150,65 6.581,91 1703901170 67 

Ajuntament de Font-
rubí 

P0808400F 1310079767 17/X/235730 1.672,65 3.304,35 4.977,00 1703901171 68 

Ajuntament de Gelida P0809000C 1310079764 17/X/235727 1.999,88 4.397,28 6.397,16 1703901174 71 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 1310079763 17/X/235726 2.199,73 4.611,13 6.810,86 1703901175 72 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 1310079761 17/X/235724 3.868,82 19.610,36 23.479,18 1703901177 74 

Ajuntament de Gualba P0809600J 1310079760 17/X/235723 1.789,05 1.684,06 3.473,11 1703901178 75 

Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà 

P0809800F 1310079759 17/X/235722 2.625,74 1.136,07 3.761,81 1703901179 76 

Ajuntament de Gurb P0809900D 1310079758 17/X/235721 7.028,66 6.081,34 13.110,00 1703901180 77 

Ajuntament de Jorba P0810200F 1310079754 17/X/235717 1.475,00 400,97 1.875,97 1703901184 81 

Ajuntament de la 
Garriga 

P0808700I 1310079765 17/X/235728 2.540,14 7.247,20 9.787,34 1703901173 70 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G 1310079762 17/X/235725 3.054,07 2.950,17 6.004,24 1703901176 73 

Ajuntament de la 
Llacuna 

P0810300D 1310079751 17/X/235714 1.562,85 601,45 2.164,30 1703901187 84 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 1310079750 17/X/235713 2.649,95 9.519,35 12.169,30 1703901188 85 

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 1310079706 17/X/235669 1.826,39 3.371,18 5.197,57 1703901232 129 

Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 1310079699 17/X/235662 1.683,64 2.071,67 3.755,31 1703901239 136 

Ajuntament de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 1310079753 17/X/235716 1.475,00 1.834,14 3.309,14 1703901185 82 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 1310079687 17/X/235650 2.472,06 7.715,00 10.187,06 1703901251 148 
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Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G 1310079614 17/X/235577 1.811,01 3.247,84 5.058,85 1703901326 221 

Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 1310079831 17/X/235794 1.882,17 4.274,69 6.156,86 1703901057 4 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 1310079813 17/X/235776 3.265,04 1.323,19 4.588,23 1703901083 22 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 1310079766 17/X/235729 3.655,79 15.430,56 19.086,35 1703901172 69 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 1310079740 17/X/235703 2.433,95 2.602,66 5.036,61 1703901198 95 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 1310079739 17/X/235702 3.881,33 400,97 4.282,30 1703901199 96 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 1310079772 17/X/235735 1.804,42 1.637,28 3.441,70 1703901166 63 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 1310079752 17/X/235715 1.475,00 400,97 1.875,97 1703901186 83 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat 

P0810000J 1310079757 17/X/235720 8.239,18 69.096,43 77.335,61 1703901181 78 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 1310079749 17/X/235712 3.023,30 9.623,22 12.646,52 1703901189 86 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 1310079748 17/X/235711 2.199,73 5.743,57 7.943,30 1703901190 87 

Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 1310079747 17/X/235710 2.188,75 4.878,44 7.067,19 1703901191 88 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 1310079746 17/X/235709 1.986,44 394,28 2.380,72 1703901192 89 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

P0810900A 1310079745 17/X/235708 2.452,29 5.981,10 8.433,39 1703901193 90 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 1310079744 17/X/235707 3.231,93 9.997,46 13.229,39 1703901194 91 

Ajuntament de Manresa P0811200E 1310079743 17/X/235706 4.406,88 24.990,01 29.396,89 1703901195 92 

Ajuntament de Martorell P0811300C 1310079742 17/X/235705 4.176,28 17.776,22 21.952,50 1703901196 93 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 1310079741 17/X/235704 2.155,81 6.846,23 9.002,04 1703901197 94 
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Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 1310079737 17/X/235700 2.573,08 8.851,07 11.424,15 1703901201 98 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 1310079736 17/X/235699 2.265,62 4.744,78 7.010,40 1703901202 99 

Ajuntament de Mataró P0812000H 1310079735 17/X/235698 10.286,56 65.965,54 76.252,10 1703901203 100 

Ajuntament de Mediona P0812100F 1310079734 17/X/235697 1.663,87 1.234,98 2.898,85 1703901204 101 

Ajuntament de Moià P0813700B 1310079733 17/X/235696 2.056,98 4.677,95 6.734,93 1703901205 102 

Ajuntament de Molins 
de Rei 

P0812200D 1310079732 17/X/235695 3.791,95 19.977,92 23.769,87 1703901206 103 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 1310079731 17/X/235694 3.967,65 25.925,60 29.893,25 1703901207 104 

Ajuntament de 
Monistrol de Calders 

P0812700C 1310079730 17/X/235693 1.549,67 1.116,03 2.665,70 1703901208 105 

Ajuntament de 
Monistrol de Montserrat 

P0812600E 1310079729 17/X/235692 1.672,65 2.702,90 4.375,55 1703901209 106 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

P0812400J 1310079728 17/X/235691 4.242,17 27.442,59 31.684,76 1703901210 107 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 1310079727 17/X/235690 2.446,74 1.283,10 3.729,84 1703901211 108 

Ajuntament de Montgat P0812500G 1310079726 17/X/235689 2.144,83 6.378,44 8.523,27 1703901212 109 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 1310079725 17/X/235688 2.430,47 1.136,07 3.566,54 1703901213 110 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 1310079724 17/X/235687 2.087,73 6.879,65 8.967,38 1703901214 111 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 1310079723 17/X/235686 2.160,20 6.692,53 8.852,73 1703901215 112 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 1310079722 17/X/235685 1.569,44 1.954,43 3.523,87 1703901216 113 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 1310079721 17/X/235684 6.077,97 7.982,31 14.060,28 1703901217 114 

Ajuntament de Navàs P0814000F 1310079720 17/X/235683 2.144,83 4.276,99 6.421,82 1703901218 115 
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Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 1310079710 17/X/235673 1.595,79 547,99 2.143,78 1703901228 125 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 1310079709 17/X/235672 2.540,14 6.549,14 9.089,28 1703901229 126 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 1310079708 17/X/235671 3.133,10 14.029,70 17.162,80 1703901230 127 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 1310079707 17/X/235670 2.533,99 8.002,36 10.536,35 1703901231 128 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 1310079704 17/X/235667 3.023,30 15.303,59 18.326,89 1703901234 131 

Ajuntament de Perafita P0815900F 1310079703 17/X/235666 1.518,92 400,97 1.919,89 1703901235 132 

Ajuntament de Piera P0816000D 1310079702 17/X/235665 2.737,79 11.123,22 13.861,01 1703901236 133 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 1310079701 17/X/235664 2.704,85 18.140,15 20.845,00 1703901237 134 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 1310079698 17/X/235661 2.542,34 12.406,32 14.948,66 1703901240 137 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 1310079695 17/X/235658 3.610,27 3.774,82 7.385,09 1703901243 140 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E 1310079693 17/X/235656 2.515,98 9.004,77 11.520,75 1703901245 142 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 1310079692 17/X/235655 2.287,58 8.483,52 10.771,10 1703901246 143 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 1310079691 17/X/235654 2.299,09 1.503,63 3.802,72 1703901247 144 

Ajuntament de Puig-
reig 

P0817400E 1310079690 17/X/235653 1.916,43 4.888,18 6.804,61 1703901248 145 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 1310079689 17/X/235652 1.518,92 400,97 1.919,89 1703901249 146 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 1310079688 17/X/235651 2.770,74 7.818,87 10.589,61 1703901250 147 

Ajuntament de Roda de 
Ter 

P0818200H 1310079686 17/X/235649 1.615,55 2.355,40 3.970,95 1703901252 149 

Ajuntament de Rubí P0818300F 1310079685 17/X/235648 5.149,18 43.561,49 48.710,67 1703901253 150 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 1310079684 17/X/235647 10.910,05 119.117,20 130.027,25 1703901254 151 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 1310079683 17/X/235646 1.992,86 4.762,16 6.755,02 1703901255 152 
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Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 1310079682 17/X/235645 3.083,91 14.230,72 17.314,63 1703901256 153 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 1310079681 17/X/235644 2.990,35 10.053,97 13.044,32 1703901257 154 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 1310079680 17/X/235643 5.822,25 5.078,92 10.901,17 1703901258 155 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 1310079679 17/X/235642 2.497,88 1.042,52 3.540,40 1703901259 156 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 1310079678 17/X/235641 4.439,82 22.717,86 27.157,68 1703901260 157 

Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 1310079677 17/X/235640 2.050,37 507,89 2.558,26 1703901261 158 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 1310079676 17/X/235639 1.870,31 2.506,05 4.376,36 1703901262 159 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F 1310079675 17/X/235638 2.143,95 8.279,02 10.422,97 1703901263 160 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 1310079674 17/X/235637 5.886,18 7.614,75 13.500,93 1703901264 161 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 1310079673 17/X/235636 5.172,90 33.020,05 38.192,95 1703901265 162 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 1310079672 17/X/235635 3.265,04 3.170,70 6.435,74 1703901266 163 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 1310079671 17/X/235634 2.353,47 7.852,28 10.205,75 1703901267 164 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

P0820900I 1310079670 17/X/235633 2.067,96 4.210,16 6.278,12 1703901268 165 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 1310079669 17/X/235632 5.812,42 47.110,05 52.922,47 1703901269 166 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

P0821100E 1310079668 17/X/235631 2.050,37 2.101,45 4.151,82 1703901270 167 

Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles 

P0820800A 1310079667 17/X/235630 2.133,85 3.809,19 5.943,04 1703901271 168 
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Ens destinatari NIF Ens 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 
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definitiva Fase 
1 (EUR) 
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Op. Compt. 
Fase 2 

(ajustament 
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Posició 
(AD 

original) 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 1310079666 17/X/235629 2.693,87 10.454,94 13.148,81 1703901272 169 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

P0819200G 1310079665 17/X/235628 3.162,76 1.761,58 4.924,34 1703901273 170 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 1310079664 17/X/235627 2.177,77 6.612,34 8.790,11 1703901274 171 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

P0821600D 1310079663 17/X/235626 4.698,97 26.132,77 30.831,74 1703901275 172 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 1310079662 17/X/235625 5.413,10 3.608,71 9.021,81 1703901276 173 

Ajuntament de Sant 
Just Desvern 

P0821900H 1310079661 17/X/235624 2.627,99 10.488,35 13.116,34 1703901277 174 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 1310079660 17/X/235623 1.740,74 1.470,21 3.210,95 1703901278 175 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 1310079659 17/X/235622 1.749,52 3.705,32 5.454,84 1703901279 176 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 1310079658 17/X/235621 2.855,89 1.256,36 4.112,25 1703901280 177 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

P0822600C 1310079657 17/X/235620 1.617,75 2.154,91 3.772,66 1703901281 178 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 1310079656 17/X/235619 1.839,56 4.039,46 5.879,02 1703901282 179 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 1310079655 17/X/235618 1.573,83 801,93 2.375,76 1703901283 180 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 1310079654 17/X/235617 3.967,65 25.390,98 29.358,63 1703901285 181 

Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles 

P0823200A 1310079653 17/X/235616 4.287,93 3.905,80 8.193,73 1703901286 182 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 1310079652 17/X/235615 1.980,12 4.707,74 6.687,86 1703901287 183 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

P0823400G 1310079651 17/X/235614 1.859,33 3.103,87 4.963,20 1703901288 184 
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Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 1310079650 17/X/235613 2.254,64 7.314,03 9.568,67 1703901289 185 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 1310079649 17/X/235612 1.694,62 1.670,70 3.365,32 1703901290 186 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

P0823700J 1310079648 17/X/235611 3.712,56 2.673,12 6.385,68 1703901291 187 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 1310079647 17/X/235610 3.045,26 12.827,33 15.872,59 1703901292 188 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 1310079646 17/X/235609 1.540,88 2.502,42 4.043,30 1703901293 189 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 1310079645 17/X/235608 2.551,12 5.880,86 8.431,98 1703901294 190 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 1310079644 17/X/235607 1.859,33 5.275,78 7.135,11 1703901295 191 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 1310079643 17/X/235606 2.573,08 8.851,07 11.424,15 1703901296 192 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 1310079642 17/X/235605 2.111,89 5.776,99 7.888,88 1703901297 193 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 1310079641 17/X/235604 3.584,70 3.805,56 7.390,26 1703901298 194 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 1310079640 17/X/235603 2.660,93 12.994,40 15.655,33 1703901299 195 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 1310079639 17/X/235602 2.177,77 6.946,47 9.124,24 1703901300 196 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 1310079638 17/X/235601 8.777,24 69.998,61 78.775,85 1703901351 197 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 1310079637 17/X/235600 3.482,41 6.054,61 9.537,02 1703901301 198 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 1310079636 17/X/235599 2.967,92 1.537,04 4.504,96 1703901302 199 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 1310079635 17/X/235598 2.166,79 4.180,75 6.347,54 1703901305 200 
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Ajuntament de Santa 
Fe del Penedès 

P0824900E 1310079634 17/X/235597 2.114,30 868,76 2.983,06 1703901306 201 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 1310079633 17/X/235596 7.676,23 7.781,82 15.458,05 1703901307 202 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 1310079632 17/X/235595 2.671,91 8.249,62 10.921,53 1703901308 203 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 1310079631 17/X/235594 2.375,43 8.851,07 11.226,50 1703901309 204 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 1310079630 17/X/235593 1.606,77 2.569,25 4.176,02 1703901310 205 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 1310079629 17/X/235592 4.494,72 30.102,35 34.597,07 1703901311 206 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 1310079628 17/X/235591 2.035,02 3.408,22 5.443,24 1703901312 207 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 1310079627 17/X/235590 2.190,07 8.019,35 10.209,42 1703901313 208 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 1310079626 17/X/235589 2.298,56 7.701,63 10.000,19 1703901314 209 

Ajuntament de Seva P0826900C 1310079625 17/X/235588 1.705,60 823,32 2.528,92 1703901315 210 

Ajuntament de Sitges P0827000A 1310079624 17/X/235587 3.363,70 14.130,48 17.494,18 1703901316 211 

Ajuntament de Subirats P0827300E 1310079623 17/X/235586 1.859,33 4.507,26 6.366,59 1703901317 212 

Ajuntament de Súria P0827400C 1310079622 17/X/235585 1.622,14 1.229,63 2.851,77 1703901318 213 

Ajuntament de Taradell P0827800D 1310079621 17/X/235584 2.208,52 4.577,71 6.786,23 1703901319 214 

Ajuntament de Teià P0828100H 1310079620 17/X/235583 2.046,00 3.608,71 5.654,71 1703901320 215 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 1310079619 17/X/235582 12.093,45 116.510,83 128.604,28 1703901321 216 

Ajuntament de Tiana P0828200F 1310079618 17/X/235581 9.082,69 11.657,84 20.740,53 1703901322 217 

Ajuntament de Tona P0828300D 1310079617 17/X/235580 2.397,39 5.613,54 8.010,93 1703901323 218 

Ajuntament de Tordera P0828400B 1310079616 17/X/235579 1.951,57 5.302,51 7.254,08 1703901324 219 

Ajuntament de Torelló P0828500I 1310079615 17/X/235578 2.935,45 12.058,81 14.994,26 1703901325 220 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 1310079613 17/X/235576 3.597,48 2.004,84 5.602,32 1703901327 222 
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Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 1310079612 17/X/235575 1.606,77 1.136,07 2.742,84 1703901328 223 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 1310079611 17/X/235574 6.461,55 7.915,48 14.377,03 1703901329 224 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 1310079609 17/X/235572 2.364,45 11.323,70 13.688,15 1703901331 226 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 1310079608 17/X/235571 1.628,73 2.535,83 4.164,56 1703901332 227 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 1310079607 17/X/235570 1.753,47 2.165,22 3.918,69 1703901334 228 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 1310079606 17/X/235569 2.700,46 11.951,89 14.652,35 1703901335 229 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 1310079605 17/X/235568 4.960,47 4.380,28 9.340,75 1703901336 230 

Ajuntament de Vic P0829900J 1310079604 17/X/235567 4.110,40 22.751,28 26.861,68 1703901337 231 

Ajuntament de Vilada P0830000F 1310079603 17/X/235566 1.475,00 200,48 1.675,48 1703901338 232 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 1310079602 17/X/235565 4.485,94 9.693,10 14.179,04 1703901339 233 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 1310079601 17/X/235564 2.529,16 8.650,59 11.179,75 1703901340 234 

Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 

P0830600C 1310079600 17/X/235563 5.109,65 40.059,70 45.169,35 1703901341 235 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 1310079599 17/X/235562 2.800,71 1.510,31 4.311,02 1703901342 236 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí 

P0830300J 1310079598 17/X/235561 9.849,85 10.454,94 20.304,79 1703901343 237 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 1310079597 17/X/235560 2.197,54 6.044,30 8.241,84 1703901344 238 

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

P0830800I 1310079596 17/X/235559 3.682,14 16.302,38 19.984,52 1703901345 239 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 1310079595 17/X/235558 2.524,77 7.327,39 9.852,16 1703901346 240 
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Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 1310079594 17/X/235557 4.132,36 20.278,64 24.411,00 1703901347 241 

Ajuntament de Vilobí 
del Penedès 

P0830500E 1310079593 17/X/235556 3.505,37 1.396,70 4.902,07 1703901348 242 

Ajuntament del Bruc P0802500I 1310079814 17/X/235777 1.639,71 3.204,11 4.843,82 1703901082 21 

Ajuntament del Masnou P0811700D 1310079738 17/X/235701 2.485,24 6.749,62 9.234,86 1703901200 97 

Ajuntament del Papiol P0815700J 1310079705 17/X/235668 2.136,05 5.505,66 7.641,71 1703901233 130 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 1310079700 17/X/235663 2.433,95 2.636,07 5.070,02 1703901238 135 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 1310079697 17/X/235660 4.371,04 3.277,24 7.648,28 1703901241 138 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 1310079696 17/X/235659 6.563,51 46.762,54 53.326,05 1703901242 139 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

P0816100B 1310079756 17/X/235719 2.013,06 4.707,74 6.720,80 1703901182 79 

Ajuntament dels Prats 
de Rei 

P0816900E 1310079694 17/X/235657 1.589,20 708,38 2.297,58 1703901244 141 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 1310079774 17/X/235737 3.078,20 9.185,21 12.263,41 1703901350 61 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 1310079773 17/X/235736 4.615,51 31.973,53 36.589,04 1703901165 62 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 1310079755 17/X/235718 16.478,85 14.635,31 31.114,16 1703901183 80 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 1310079719 17/X/235682 4.863,30 5.075,29 9.938,59 1703901219 116 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 1310079718 17/X/235681 1.793,44 4.674,33 6.467,77 1703901220 117 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 1310079717 17/X/235680 1.692,42 2.515,78 4.208,20 1703901221 118 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 1310079716 17/X/235679 3.001,33 10.989,56 13.990,89 1703901222 119 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 1310079715 17/X/235678 1.762,70 1.844,45 3.607,15 1703901223 120 

Ajuntament d'Olost P0814800I 1310079714 17/X/235677 2.945,39 3.103,87 6.049,26 1703901224 121 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 1310079713 17/X/235676 1.573,83 908,86 2.482,69 1703901225 122 
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Ajuntament d'Oristà P0815000E 1310079712 17/X/235675 1.475,00 334,14 1.809,14 1703901226 123 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 1310079711 17/X/235674 2.433,95 2.602,66 5.036,61 1703901227 124 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 1310079610 17/X/235573 4.032,21 4.266,68 8.298,89 1703901330 225 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Sant Miquel de Balenyà 
P0800314G 1310079591 17/X/235554 2.817,53 1.403,39 4.220,92 1703901284 244 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Valldoreix 
P0800003F 1310079592 17/X/235555 2.309,54 6.879,65 9.189,19 1703901333 243 
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia corresponent a la fase primera del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017 següent: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament 
de Borredà 

P08022400B 17/X/235778 1.475,00 1.475,00 1703901080 

 
Quart.- ALLIBERAR la retenció de crèdit número 1701000338 de 2.250.000,00 euros 
(dos milions dos-cents cinquanta mil euros), amb càrrec a l’aplicació 
G/40300/32000/46281, i AUTORITZAR i disposar una despesa de 2.251.475,00 EUR 
(dos milions dos-cents cinquanta un mil quatre-cents setanta-cinc euros) amb càrrec a 
les aplicacions del vigent pressupost corporatiu 2017 següents: 
 
 Amb càrrec a l’aplicatiu G/40300/32000/46281, la despesa de 2.243.191,96 

euros. 
 Amb càrrec a l’aplicatiu G/40300/32000/46881, la despesa de 8.283,04 euros. 

 
Cinquè.- PUBLICAR el present dictamen al 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. 
 
Sisè.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
la quantia total de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2017, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar els ajuts 
econòmics gestionats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals, prèvia modificació del règim regulador del Catàleg.- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de 

2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a 
la concessió de recursos (AJG 673/16). L’anunci d’aquest acord es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de gener de 2017. 

 
2. En sessió de 27 d’abril de 2017, la Junta de Govern d’aquesta Diputació va aprovar 

el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(AJG 153/17). 

 
3. Posteriorment a la resolució de la convocatòria s’ha incrementat el crèdit disponible 

del pressupost de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals en 
800.000,00 EUR mitjançant la modificació de crèdit número 05/2017.  
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4. En data 5 de juliol de 2017, el gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació 
ha emès informe en el que proposa destinar l’esmentat increment a atendre les 
sol·licituds presentades a la convocatòria de Catàleg 2017 que es van desestimar 
per menor valoració i per haver-se esgotat els recursos disponibles, i a incrementar 
l’import de dos ajuts concedits. L’informe es reprodueix a continuació en allò relatiu 
a la distribució del nou crèdit: 

 
“[...] 
2. Ampliació del crèdit 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 25 de maig de 2017 aprovà 
l’ampliació de crèdit destinat a l’obertura de franges perimetrals i per a treballs forestals a 
executar a les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens públics, amb un import total 
de 800.000,00€, amb l’objectiu de poder estimar la major part de les sol·licituds presentades 
pels ajuntaments pels esmentats recursos, aquest centre gestor procedeix a realitzar una 
distribució de la quantia d’acord amb les valoracions més alta descrites en l’esmentat 
informe d’instrucció. 
 
3. Distribució del nou crèdit 
 
El centre gestor ha distribuït la quantia total d’ampliació de crèdit de 800.000,00€ de la 
manera que s’indica a continuació, essent la suma la quantia total finalment concedida. 
 

Recurs 
Quantia 
concedida 

Obertura de la franja perimetral 762.706,63 € 

Treballs forestals a executar a les parcel·les no edificades 
i zones verdes dels ens públics locals  

37.293,37 € 

 

QUANTIA TOTAL CONCEDIDA 800.000,00 € 

 
La distribució de la quantia ha seguit el mateix sistema de puntuació i de distribució que la 
concessió inicial, amb les següents consideracions: 
 

- L’aprovació d’ampliació de crèdit permet incrementar l’import a concedir a les 
sol·licituds presentades pels ajuntaments que superen els 60.000€, sempre que 
l’import sol·licitat sigui a l’establert en el PPU. 

- En compliment de les condicions de concertació publicades en el Catàleg de serveis 
2017, el qual s’estableix un nombre màxim de 3 urbanitzacions a atorgar per municipi, 
es desestima la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Terrassa amb núm. de 
registre PMT 1740009318 perquè l’ajuntament ha presentat quatre sol·licituds i 
aquesta és la que ha quedat valorada amb menor puntuació. 

- La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Fonollosa, amb núm. registre PMT 
1740008911, es desestima perquè aquesta Oficina Tècnica disposa d’un informe 
tècnic recent que certifica que els treballs d’obertura de la franja perimetral de la 
urbanització sol·licitada ja estan executats. 

- La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, amb núm. 
registre PMT 1740003194, es desestima perquè en les parcel·les sol·licitades ja estan 
executats els treballs com a franja perimetral. [...]” 

 

5. Vist que la distribució de la nova quantia ha seguit el mateix sistema de puntuació i 
de distribució de la concessió inicial i vist que amb aquests nous ajuts es garanteix 
el correcte desenvolupament de les actuacions dels ajuntaments en tot el territori de 
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la demarcació de Barcelona en matèria de prevenció d’incendis, es considera que 
cal procedir a la tramitació de la proposta, tot distribuint el crèdit entre els anys 2017 
i 2018 en funció de l’execució prevista. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa 1/2016 aprovat per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril 
de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’increment de crèdit de la convocatòria d’ajuts econòmics del 
Catàleg de serveis de l’any 2017, amb el detall següent:  
 

Orgànic 
Centre 
gestor 

Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
Expedient 

SIGC 

Quantia 
inicial ajuts 
econòmics 

(EUR) 

Increment 
(EUR) 

Quantia 
definitiva 

ajuts 
econòmics 

(EUR) 

50405 

Of. Tèc. 
Prevenció 
Municipal 
d’Incendis 
Forestals 

G/50405/17200/46280 
(Pressupost 2017) 

2016/0011285 

51.900,00 - 51.900,00 

G/50405/17200/46281 
(Pressupost 2017) 

600.000,00 416.143,75 1.016.143,75 

G/50405/17200/462 
(Pressupost 2018) 

- 383.856,25 383.856,25 

QUANTIA TOTAL (EUR) 651.900,00 800.000,00 1.451.900,00 

 
Segon.- ESTABLIR que, en virtut de l’increment aprovat en l’acord anterior, la quantia 
total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és de trenta-
quatre milions cent catorze mil cent quaranta-un euros (34.114.141,00 euros). 
 
Tercer.- APROVAR la concessió de nous ajuts econòmics en el marc el Catàleg de 
serveis de l’any 2017 gestionats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals: 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Begues 

P0802000J 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Begues 
Parc  

1740002673 17/Y/244152 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1703003382 21 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells 
P0802300D 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

La Pineda  1740004503 17/Y/244118 0,00 1.356,05 1.356,05 0,00 1.356,05 1703003382 28 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells 
P0802300D 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Can 
Fabrera 

1740005745 17/Y/244145 0,00 17.315,85 0,00 17.315,85 17.315,85 1703003382 35 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells 
P0802300D 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Diamant 
del Vallès. 

1740005748 17/Y/244147 0,00 8.694,33 0,00 8.694,33 8.694,33 1703003382 38 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells 
P0802300D 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Can 
Carreras 

1740005743 17/Y/244146 0,00 16.473,25 0,00 16.473,25 16.473,25 1703003382 39 

Ajuntament 
de Calders 

P0803400A 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

La Guàrdia 1740010420 17/Y/244139 0,00 5.650,45 5.650,45 0,00 5.650,45 1703003382 18 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Calders 

P0803400A 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

La Guàrdia 1740004328 17/Y/244117 0,00 3.082,05 3.082,05 0,00 3.082,05 1703003382 27 

Ajuntament 
de Caldes de 

Montbui 
P0803300C 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Font dels 
Enamorats 

1740003500 17/Y/244142 0,00 62.695,46 0,00 62.695,46 62.695,46 1703003382 31 

Ajuntament 
de Caldes de 

Montbui 
P0803300C 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Can Valls 1740003503 17/Y/244143 0,00 61.190,61 0,00 61.190,61 61.190,61 1703003382 33 

Ajuntament 
de Caldes de 

Montbui 
P0803300C 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Torre 
Negrell 

1740003508 17/Y/244144 0,00 1.736,67 0,00 1.736,67 1.736,67 1703003382 37 

Ajuntament 
de Castellbell 

i el Vilar 
P0805200C 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Mas Enric-
Can Prat 

1740007229 17/Y/244131 0,00 36.509,08 36.509,08 0,00 36.509,08 1703003382 8 

Ajuntament 
de Castellet i 

la Gornal 
P0805700B 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Valldemar 1740011439 17/Y/244136 0,00 10.362,47 10.362,47 0,00 10.362,47 1703003382 19 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Castellet i 

la Gornal 
P0805700B 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

Trencarro 
ques 

1740011468 17/Y/244115 0,00 13.675,75 13.675,75 0,00 13.675,75 1703003382 22 

Ajuntament 
de Castellet i 

la Gornal 
P0805700B 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades i 

zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

Valldemar 1740017099 17/Y/244113 0,00 4.786,14 4.786,14 0,00 4.786,14 1703003382 23 

Ajuntament 
de Castellgalí 

P0806000F 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Mas Planoi 1740004494 17/Y/244129 0,00 5.380,85 5.380,85 0,00 5.380,85 1703003382 12 

Ajuntament 
de Castellolí 

P0806200B 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Nucli urbà 
de 

Castellolí 
1740004950 17/Y/244133 0,00 8.842,53 8.842,53 0,00 8.842,53 1703003382 13 

Ajuntament 
de Cervelló 

P0806700A 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Torre Vileta 1740010258 17/Y/244137 0,00 26.691,63 26.691,63 0,00 26.691,63 1703003382 7 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Cervelló 

P0806700A 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Santa Rosa 1740010252 17/Y/244151 0,00 17.827,37 17.827,37 0,00 17.827,37 1703003382 9 

Ajuntament 
de Cervelló 

P0806700A 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Granja 
Garcia 

1740010264 17/Y/244153 0,00 26.555,82 26.555,82 0,00 26.555,82 1703003382 15 

Ajuntament 
de Dosrius 

P0807400G 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

El Castell 1740012330 17/Y/244148 0,00 7.341,85 7.341,85 0,00 7.341,85 1703003382 3 

Ajuntament 
de Fogars de 

la Selva 
P0808100B 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Serra de 
l'Esquirol 

1740005570 17/Y/244121 0,00 28.994,99 28.994,99 0,00 28.994,99 1703003382 16 

Ajuntament 
de Gelida 

P0809000C 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Martivell 1740002405 17/Y/244135 0,00 35.883,14 35.883,14 0,00 35.883,14 1703003382 4 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Tremolencs 1740004465 17/Y/244122 0,00 11.220,00 11.220,00 0,00 11.220,00 1703003382 20 

Ajuntament 
de Marganell 

P0824200J 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

El Casot 1740006797 17/Y/240878 60.000,00 79.398,83 0,00 79.398,83 139.398,83 1703003382 40 

Ajuntament 
de Premià de 

Dalt 
P0823000E 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Nucli urbà 1740006019 17/Y/244149 0,00 52.072,46 0,00 52.072,46 52.072,46 1703003382 29 

Ajuntament 
de Sant 
Celoni 

P0820100F 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Boscos del 
Montnegre 

1740009768 17/Y/244140 0,00 5.542,41 5.542,41 0,00 5.542,41 1703003382 2 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve 

Sesrovires 

P0820700C 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Ca n'Amat 1740008358 17/Y/244150 0,00 36.381,60 0,00 36.381,60 36.381,60 1703003382 34 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Sant Fost 

de 
Campsentelle

s 

P0820800A 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Mas 
Llombart 

1740012047 17/Y/244138 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1703003382 17 

Ajuntament 
de Sant Iscle 

de Vallalta 
P0819200G 

Obertura 
de la franja 
perimetral 

Can 
Ginebra 

1740012295 17/Y/244154 0,00 10.578,04 10.578,04 0,00 10.578,04 1703003382 11 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

Cesalpina 1740002338 17/Y/244120 0,00 3.152,51 3.152,51 0,00 3.152,51 1703003382 24 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Miralles 

P0825700H 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Veïnat de 
Múnia 

1740008787 17/Y/244132 0,00 21.548,92 0,00 21.548,92 21.548,92 1703003382 30 

Ajuntament 
de Sentmenat 

P0826700G 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Can 
Vinyals 

1740009591 17/Y/244124 0,00 20.229,42 20.229,42 0,00 20.229,42 1703003382 14 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

Llevantina 1740003046 17/Y/244114 0,00 5.345,80 5.345,80 0,00 5.345,80 1703003382 25 

Ajuntament 
de Tavèrnoles 

P0827500J 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

El Roquet 1740009922 17/Y/244128 0,00 2.827,98 2.827,98 0,00 2.827,98 1703003382 6 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

El Molinot 1740011479 17/Y/244126 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 1703003382 10 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Can Palet 
de Vista 
Alegre 

1740011490 17/Y/244123 0,00 18.944,61 0,00 18.944,61 18.944,61 1703003382 32 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Font de 
l'Espardeny

era 
1740011496 17/Y/244125 0,00 7.403,66 0,00 7.403,66 7.403,66 1703003382 36 

Ajuntament 
de Vacarisses 

P0829100G 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Torreblanc
a II 

1740003147 17/Y/240868 60.000,00 55.183,82 55.183,82 0,00 115.183,82 1703901368 - 
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Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Codi XGL 

Import 
concessió 
27/04/17 

(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
(EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2017 (EUR) 

Import 
segona 

concessió 
2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

total (EUR) 

Op. 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Vallirana 

P0829600F 

Treballs 
forestals a 
executar a 

les 
parcel·les 

no 
edificades 

i zones 
verdes 

dels ens 
públics 
locals 

Can Batlle 1740010881 17/Y/244119 0,00 5.895,07 5.895,07 0,00 5.895,07 1703003382 26 

Ajuntament 
de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Ca l'Alegre 1740002723 17/Y/244141 0,00 14.652,69 14.652,69 0,00 14.652,69 1703003382 1 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 
Obertura 

de la franja 
perimetral 

Sant Miquel 
d'Olèrdola 

1740005264 17/Y/244134 0,00 16.175,84 16.175,84 0,00 16.175,84 1703003382 5 
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Quart.- DECLARAR que els terminis d’execució i de justificació dels nous ajuts 
aprovats en el present dictamen són els següents, sense perjudici de les ampliacions 
de terminis que es puguin aprovar: 
 

- Per als ajuts imputats al pressupost de l’any 2017, el termini d’execució és des 
de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017, mentre que el termini 
de justificació finalitza el 31 de març de 2018. 

 

- Per als ajuts imputats al pressupost de l’any 2018, el termini d’execució és des 
de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, mentre que el termini 
de justificació finalitza el 31 de març de 2019. 

 
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de vuit-cents mil euros (800.000,00 
euros), a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

- Pressupost de l’exercici 2017: 55.183,82 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/46280 i 360.959,93 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/46281. 

 

- Pressupost de l’exercici 2018: 383.856,25 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/59405/17200/462. 

 
Sisè.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa. 
 
Setè.- SUPEDITAR l’efectivitat de la despesa a la condició suspensiva que en el 
pressupost de l’exercici 2018 de la Diputació de Barcelona s’hi consigni el crèdit 
corresponent. 
 
Vuitè.- PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Novè.- COMUNICAR el present dictamen a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Desè.- DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del règim del 
Catàleg de serveis de l’any 2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2017.- 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: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 d’abril de 2016, 

va aprovar la resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” (AJG 156/16). 

 
2. D’acord amb l’article 28 del règim de la convocatòria, el període d’execució dels 

ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, mentre que el de 
justificació finalitzava el 31 de març 2017. 

 
3. Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2016, que estableix: 
 

“1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret de la 
presidència de la Diputació, en cas dels ajuts econòmics (...), s’ha d’aprovar la liquidació 
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la 
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent. 
 
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació 
dels ajuts no justificats. 
 
3. Per als ajuts econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació i 
també s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s'han de notificar a tots els destinataris 
en el termini màxim de deu dies des de l'aprovació. 
 
5. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els imports 
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties 
pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació.” 

 
4. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona de 4 de maig de 2017 (D 4270/17), es va aprovar la 
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de justificació fins al 
31 de març de 2017, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé 
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 11 d’abril de 2017, i 
s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació 
pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no 
justificats. 
 

5. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 16 de maig de 2017, amb efectes de notificació, d’acord amb l’article 
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41.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2016, que estableix que per als ajuts 
econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva. 

 
6. Havent transcorregut el període d’audiència, que va finalitzar el 2 de juny de 2017, i 

d’acord amb informes emesos pels centres gestors, es constata el següent: 
 
 Existeixen ajuts que s’han justificat per un import inferior al concedit, i aquest 

saldo s’ha de revocar. 
 Existeixen ajuts que no s’han justificat, ni als quals els ens destinataris tampoc 

no han renunciat; per tant, s’han de revocar. 
 Existeixen ajuts als que els ens han renunciat, bé en la seva totalitat, bé 

parcialment. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2016. 
 

2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016). 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació 
fins al 31 de març de 2017.  
 
Segon.- REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2017, que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels centres gestors, els 
quals s’incorporen a l’expedient: 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

1 
Agència de 

Desenvolupamen
t del Berguedà 

P5826801B 
Dinamització 

comercial urbà 
2016 UBIC Berga 

16/Y/223285 4.000,00 4.000,00 2015/0009401 1703900802 
G/30300/43100

/46750 
Servei 

Comerç Urbà 

2 
Ajuntament 

d'Abrera 
P0800100J 

Programa de 
beques esportives 

16/Y/219598 3.000,00 2.429,15 2015/0009385 1703900860 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

3 
Ajuntament 

d'Abrera 
P0800100J 

Campanya sobre 
la gestió de la 
fracció vegetal 

municipal 

16/Y/222602 1.327,00 1.327,00 2015/0009392 1703901051 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

4 
Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 

ACTIVITATS DE 
SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA A 
AIGUAFREDA 

2016 

16/Y/220938 2.000,00 2.000,00 2015/0009378 1703900839 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

5 
Ajuntament de 

Badalona 
P0801500J 

Control sanitari 
establiment 

alimentari comerç 
minorista i 

restauració, 
transport sanitari 
dins del municipi, 

implantació i 
verificació 

d'autocontrols, 
campanyes de 

pressa de 
mostres 

d'aliments i 
analítiques 

d'aigua, compra 
de material 

inventariable 

16/Y/220705 40.000,00 24.000,00 2015/0009378 1703900858 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

6 
Ajuntament de 

Badalona 
P0801500J 

Estudi de 
l'impacte acústic 
de la festa major 

de Badalona 

16/Y/222676 7.815,61 7.815,61 2015/0009393 1703901002 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

7 
Ajuntament de 

Badia del Vallès 
P0831200A Desfibril·ladors 16/Y/220294 4.863,60 4.863,60 2015/0009378 1703900881 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 

8 
Ajuntament de 

Badia del Vallès 
P0831200A Esport Local 16/Y/219830 8.132,00 3.066,00 2015/0009385 1703900862 

G/40400/34100
/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

9 
Ajuntament de 

Badia del Vallès 
P0831200A 

IMPLANTACIÓ 
DE MESURES 

DE GESTIÓ 
SOSTENIBLE 
AMBIENTAL I 
ECONÒMICA 

16/Y/222275 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901021 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

10 
Ajuntament de 

Balenyà 
P0801700F 

Adquisició de 
calibrador de  
sonòmetre 

16/Y/222675 760,12 760,12 2015/0009393 1703901003 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

11 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D 

Activitats 
esportives locals 

16/Y/219839 1.999,99 749,99 2015/0009385 1703900863 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

12 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D 

SUBSTITUCIÓ 
D'IL·LUMINÀRIE

S INTERIORS 
D'EQUIPAMENT

S A LED 

16/Y/222378 1.824,00 1.824,00 2015/0009391 1703901023 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

13 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D 

Sensibilització, 
educació i 
divulgació 

mediambiental 

16/Y/222600 1.227,00 1.227,00 2015/0009392 1703901054 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

14 
Ajuntament de 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Ajuts econòmics 
al món esportiu 

local 
16/Y/219568 3.000,00 3.000,00 2015/0009363 1703900882 

G/40400/34100
/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

15 
Ajuntament de 

Begues 
P0802000J 

Compra de 5 
Desfibril·lador 

16/Y/220735 3.726,80 3.726,80 2015/0009378 1703900889 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

16 
Ajuntament de 

Begues 
P0802000J 

Projecte de 
Dinamització pel 

Comerç 
16/Y/223172 4.000,00 4.000,00 2015/0009401 1703900909 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

17 
Ajuntament de 

Begues 
P0802000J 

Dinamització 
d'activitats 
esportives 

16/Y/219836 4.613,65 4.613,65 2015/0009363 1703900883 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

18 
Ajuntament de 

Berga 
P0802200F + SOLIDARITAT 16/Y/221808 2.000,00 5,43 2015/0009342 1703901156 

G/11200/92400
/46250 

Oficina 
Cooperació al 
Desenvolupa

ment 

19 
Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 
Insonorització 
Centre Cívic el 

Rieral 
16/Y/222653 4.978,46 4.978,46 2015/0009393 1703901005 

G/50500/17220
/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

20 
Ajuntament de 

Cabrera d'Anoia 
P0802800C 

La Mitja dels 
Cellers 2016 

16/Y/219806 4.500,00 2.250,00 2015/0009385 1703900864 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

21 
Ajuntament de 

Cabrils 
P0803000I Sanitat Ambiental 16/Y/220580 12.000,00 677,56 2015/0009378 1703900892 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

22 
Ajuntament de 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
CALDEREUS 

(calderins i alhora 
europeus!) 

16/Y/221991 1.680,00 222,48 2015/0009345 1703900637 
G/11200/92061

/46250 

Oficina 
d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 

23 
Ajuntament de 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 
Seguretat 

alimentària 
16/Y/220232 150,00 150,00 2015/0009378 1703900895 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

24 
Ajuntament de 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F Sanitat ambiental 16/Y/220576 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900896 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

145 
 

Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

25 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 

MUNICIPIS 
CARDIOPROTEG

ITS. 
DESFIBRIL·LAD

ORS 

16/Y/220289 2.174,00 2.174,00 2015/0009378 1703900899 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

26 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 

Implantació del 
Sistema de Gestió 

energètica 
Municipal 

16/Y/222268 1.102,00 1.102,00 2015/0009391 1703901024 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

27 
Ajuntament de 

Canyelles 
P0804200D 

Espai d'informació 
i acompanyament 

jove 
16/Y/221428 11.131,00 11.131,00 2015/0009377 1703900845 

G/60300/23110
/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

28 
Ajuntament de 

Canyelles 
P0804200D 

FIRA SANTA 
LLÚCIA 

16/Y/223127 3.000,00 3.000,00 2015/0009401 1703900911 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

29 
Ajuntament de 

Canyelles 
P0804200D 

ADQUISICIÓ 
SONÒMETRE 

16/Y/222692 1.318,20 1.318,20 2015/0009393 1703901006 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

30 
Ajuntament de 

Cardona 
P0804600E 

Finançament en 
l'àmbit d’igualtat i 

Ciutadania 
16/Y/221430 9.928,00 9.928,00 2015/0009377 1703900846 

G/60300/23110
/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

31 
Ajuntament de 

Cardona 
P0804600E 

BEQUES 
ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
2016 

16/Y/219535 2.000,00 624,94 2015/0009363 1703900866 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

32 
Ajuntament de 

Cardona 
P0804600E 

RENOVACIÓ 
FANALS DE LA 
PLAÇA DE LA 

FIRA DE 
CARDONA 

16/Y/222344 1.216,00 1.216,00 2015/0009391 1703901025 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

33 
Ajuntament de 

Carme 
P0804700C 

PROMOCIÓ DE 
LA SALUT 

16/Y/220514 600,00 600,00 2015/0009378 1703900901 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

34 
Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 

Fira de la 
mongeta de 

Castellfollit del 
Boix 

16/Y/223093 1.500,00 1.500,00 2015/0009401 1703900829 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

35 
Ajuntament de 

Castellgalí 
P0806000F 

Tractament de 
vegetació a les 
parcel·les no 

edificades MAS 
PLANOI 

16/Y/222202 5.383,58 926,72 2015/0009389 1703900852 
G/50405/17200

/46251 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

36 
Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 

Aparadors que 
venen de gust: 
campanya de 

dinamització dels 
locals buits a 
Castellterçol 

16/Y/223363 1.000,00 1.000,00 2015/0009401 1703900989 
G/30300/43100

/46250 
Servei 

Comerç Urbà 

37 
Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 

Actualització de la 
Diagnosi 

Territorial del Pla 
Estratègic de 
Cerdanyola 

(2013): Confecció 
de Dossiers 

Temàtics com a 
base dels futurs 

debats i 
processos 

participatius 

16/Y/221735 4.125,00 4.125,00 2015/0009311 1703901100 
G/30102/43900

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Estratègies 
per al 

Desenvolupa
ment 

Econòmic 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

147 
 

Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

38 
Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 

PLA MUNICIPAL 
DE 

SENSIBILITZACI
Ó I EDUCACIÓ 

PER AL 
DESENVOLUPA

MENT DE 
CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 

16/Y/221807 16.800,00 4.801,49 2015/0009342 1703901161 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 
Desenvolupa

ment 

39 
Ajuntament de 

Cervelló 
P0806700A 

Casals i activitats 
esportives 2016 

16/Y/219524 3.500,00 3.500,00 2015/0009363 1703900888 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

40 
Ajuntament de 

Cervelló 
P0806700A 

Millora de 
l'eficiència 

energètica de les 
instal·lacions 
d'enllumenat 
públic de la 

urbanització Mas 
de Can Pi 

16/Y/222258 1.621,00 321,38 2015/0009391 1703901362 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

41 
Ajuntament de 

Cervelló 
P0806700A 

Activitats de 
sensibilització 
adreçades a la 

prevenció i gestió 
dels residus 

16/Y/222480 1.327,00 2,05 2015/0009392 1703901361 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

42 
Ajuntament de 

Collsuspina 
P0806900G 

Ajuntaments en 
xarxa, 

Ajuntaments en 
marxa per a la 
millora de l'èxit 

escolar a la ZER 
Moianès Llevant. 

16/Y/219913 2.885,00 2.885,00 2015/0009385 1703900826 
G/40300/32000

/46250 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

43 
Ajuntament de 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
ACTIVITATS 

ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

16/Y/219793 7.132,00 3.066,00 2015/0009363 1703900867 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

44 
Ajuntament de 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

17è Festival 
Internacional de 

Pallassos de 
Cornellà - 

Memorial Charlie 
Rivel 

16/Y/218703 15.000,00 15.000,00 2015/0009331 1703900983 
G/40103/33410

/46250 

Oficina 
Difusió 

Artística 

45 
Ajuntament de 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Programa 
d'estalvi i 

monitorització 
energètica en el 

comerç local 

16/Y/222500 1.393,00 1.393,00 2015/0009392 1703901063 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

46 
Ajuntament de 

Fonollosa 
P0808300H 

OBERTURA DE 
DOS TRAMS DE 

LA  FRANJA 
PERIMETRAL  

CANET DE FALS 

16/Y/222201 23.697,97 318,83 2015/0009389 1703900853 
G/50405/17200

/46251 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

47 
Ajuntament de 

Gallifa 
P0808600A 

ATENCIÓ ALS 
ANIMALS 

ABANDONATS A 
LA VIA PÚBLICA 

16/Y/220868 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900905 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

48 
Ajuntament de 

Gallifa 
P0808600A 

Acompanyament 
en la integració a 

l'esport 
16/Y/219510 281,22 281,22 2015/0009363 1703900884 

G/40400/34100
/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

49 
Ajuntament de 

Gallifa 
P0808600A 

Instal·lació de 
punts de càrrega 

elèctrica 
16/Y/222226 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901026 

G/50500/17210
/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

50 
Ajuntament de 

Gironella 
P0809100A 

ADEQUACIÓ 
ACÚSTICA DEL 

LOCAL DEL 
BLAT 

16/Y/222677 2.240,64 2.240,64 2015/0009393 1703901008 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

51 
Ajuntament de 

Granera 
P0809400E 

ANIMALS DE 
COMPANYIA 
(GOSSOS I 

GATS) 

16/Y/220884 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900908 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

52 
Ajuntament de 

Gualba 
P0809600J 

ESPORT PER 
PREVENIR EL 

RISC 
D'EXCLUSIÓ A 

GUALBA 

16/Y/219503 1.312,36 461,36 2015/0009363 1703900869 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

53 
Ajuntament de la 

Llagosta 
P0810400B 

PROGRAMA 
D'EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT 
I PROMOCIÓ 

COMUNITÀRIA 
DE LA SALUT. 

16/Y/220318 7.020,00 309,08 2015/0009378 1703900910 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

54 
Ajuntament de la 

Llagosta 
P0810400B 

PSAM-Programa 
de seguretat 
alimentària 
municipal 

16/Y/220447 9.492,00 988,55 2015/0009378 1703900912 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

55 
Ajuntament de la 

Llagosta 
P0810400B 

Fires comercials 
per a la 

dinamització 
comercial local 

16/Y/223159 1.800,00 1.800,00 2015/0009401 1703900830 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

56 
Ajuntament de la 

Quar 
P0817600J Control d'animals 16/Y/220202 500,00 500,00 2015/0009378 1703900913 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

57 
Ajuntament de 
les Cabanyes 

P0802700E Per un món millor 16/Y/221785 2.500,00 2.000,00 2015/0009342 1703901162 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 
Desenvolupa

ment 

58 
Ajuntament de 

l'Espunyola 
P0807700J FEM SALUT 16/Y/220891 2.000,00 2.000,00 2015/0009378 1703900917 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

59 
Ajuntament de 

l'Esquirol 
P0825400E 

Vigilància 
sanitària dels 
establiments 
alimentaris 

16/Y/220448 2.800,00 28,40 2015/0009378 1703900918 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

60 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 

FOMENT AL 
DESENVOLUPA

MENT LOCAL 
16/Y/218846 25.000,00 25.000,00 2015/0009425 1703900937 

G/40101/33400
/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

61 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 

ADQUISICIÓ DE 
SONÒMETRES, 

ESTUDIS DE 
SOROLL I 

ADEQUACIÓ 
ACÚSTICA DE 

LOCALS 

16/Y/222679 4.726,85 4.726,85 2015/0009393 1703901009 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

62 
Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 

Pla d'actuació en 
l'àmbit de la 

cultura 2016 a 
Lliçà de Vall 

16/Y/218769 3.000,00 3.000,00 2015/0009425 1703900944 
G/40101/33400

/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

63 
Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A TAT 16/Y/218665 2.500,00 2.500,00 2015/0009331 1703900984 
G/40103/33410

/46250 

Oficina 
Difusió 

Artística 

64 
Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 

Promoció de la 
mobilitat elèctrica. 
Adquisició d'una 

motocicleta 
elèctrica 

16/Y/222408 2.229,00 2.229,00 2015/0009391 1703901028 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

65 
Ajuntament de 

Manresa 
P0811200E 

MUNICIPIS 
CARDIOPROTEG

ITS. 
DESFIBRIL·LAD

ORS 

16/Y/220277 3.000,00 3.000,00 2015/0009378 1703900920 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

66 
Ajuntament de 

Marganell 
P0824200J 

Marganell es 
mou!! 

16/Y/220917 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900921 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

67 
Ajuntament de 

Marganell 
P0824200J 

animals 
abandonats i 

colònies de gats 
16/Y/220990 800,00 800,00 2015/0009378 1703900922 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

68 
Ajuntament de 

Martorell 
P0811300C 

Crear sistema de 
subvencions per 

escoles per 
promoure l'ús 

eficient de 
l'energia (Euronet 

50/50) 

16/Y/222222 2.635,00 2.635,00 2015/0009391 1703901029 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

69 
Ajuntament de 

Matadepera 
P0811900J 

Promoció de la 
mobilitat elèctrica 

(carregador de 
vehicle elèctric) 

16/Y/222376 2.229,00 2.229,00 2015/0009391 1703901030 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

70 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 
compra equips 

auxiliars per 
sonòmetre 

16/Y/222669 405,35 405,35 2015/0009393 1703901010 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

71 
Ajuntament de 

Mollet del Vallès 
P0812300B 

Creació de zones 
de vianants 

16/Y/222262 2.432,00 2.432,00 2015/0009391 1703901031 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

72 
Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C CURSA DEL SOT 16/Y/219883 3.000,00 1.500,00 2015/0009363 1703900870 

G/40400/34100
/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

73 
Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 

Activitats 
relacionades amb 

la Setmana del 
Medi Ambient 

16/Y/222443 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901085 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

74 
Ajuntament de 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 
Funcionament 

d'escoles bressol 
municipals 

16/Y/220097 13.000,00 13.000,00 2015/0009385 1703900827 
G/40300/32000

/46250 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

75 
Ajuntament de 

Montgat 
P0812500G 

Activitats 
esportives locals 

16/Y/219760 8.132,00 274,35 2015/0009363 1703900872 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

76 
Ajuntament de 

Montmajor 
P0813100E 

Cens  i  
esterilització  
d'animals  de  

companyia  2016 

16/Y/220866 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900924 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

77 
Ajuntament de 

Montmeló 
P0813400I 

Substitució de 10 
finestres del CEIP 

Pau Casals per 
unes amb vidres 

acústics 

16/Y/222659 4.972,30 1.078,26 2015/0009393 1703901011 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

78 
Ajuntament de 

Montseny 
P0813600D 

Actuacions varies 
i pel compliment 
de la normativa 

de protecció dels 
animals de 
companyia. 

16/Y/220370 500,00 500,00 2015/0009378 1703900925 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

79 
Ajuntament de 

Muntanyola 
P0812800A 

Campanyes 
d'informació i 
sensibilització 

16/Y/221075 4.050,00 4.050,00 2015/0009378 1703900926 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

80 
Ajuntament de 

Muntanyola 
P0812800A 

Sensibilitzar a la 
població en el 

reciclatge 
16/Y/222518 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901086 

G/50500/17221
/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

81 
Ajuntament de 

Perafita 
P0815900F 

Sensibilització i 
Divulgació 

Ambiental per 
Millorar la Gestió 

dels Residus 
Urbans 

16/Y/222550 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901088 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

82 
Ajuntament de 

Piera 
P0816000D 

Adhesió al 
projecte de 
creació de 
l'Agència 

Comarcal de 
l'Energia de 

l'Anoia 

16/Y/222267 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901033 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

83 
Ajuntament de 

Polinyà 
P0816600A 

Implantació de 
mesures de gestió 

sostenibles 
ambiental i 
econòmica 

16/Y/222218 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901034 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

84 
Ajuntament de 

Polinyà 
P0816600A 

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental 

16/Y/222593 1.227,00 1.227,00 2015/0009392 1703901089 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

85 
Ajuntament de 

Pontons 
P0816700I 

ESPAI DE 
FORMACIÓ: 
GRUP DE 

PARES I MARES 

16/Y/221366 5.800,00 5.800,00 2015/0009377 1703900848 
G/60300/23110

/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

86 
Ajuntament de 

Pontons 
P0816700I 

Connecta. fem 
salut a pontons 

16/Y/220315 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900929 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

87 
Ajuntament de 

Pujalt 
P0817500B 

Campanya de 
xipatge i 

informació 
16/Y/220670 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900931 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

88 
Ajuntament de 

Rajadell 
P0817700H 

Promocionem la 
salut mental, el 

benestar 
emocional i la 
cura del cos 

16/Y/220313 2.300,00 2.300,00 2015/0009378 1703900932 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

89 
Ajuntament de 

Rajadell 
P0817700H 

Sistema 
innovador per 

fomentar i premiar 
la disminució del 

rebuig en el 
municipi de 

Rajadell 

16/Y/222583 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901093 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

90 
Ajuntament de 

Rubí 
P0818300F 

Municipis 
cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

16/Y/220725 6.897,00 6.897,00 2015/0009378 1703900936 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

91 
Ajuntament de 

Rubí 
P0818300F 

Promoció i difusió 
de fires locals. 

Fira del VI 
16/Y/223400 3.000,00 3.000,00 2015/0009401 1703900958 

G/30300/43100
/46250 

Oficina 
Mercats i 

Fires Locals 

92 
Ajuntament de 

Sabadell 
P0818600I 

Actuació de 
pacificació de la 
mobilitat al barri 

de Centre-
Creueta 

16/Y/222253 2.837,00 2.837,00 2015/0009391 1703901153 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

93 
Ajuntament de 

Sallent 
P0819000A 

Festival 
Internacional de 

jazz vila de 
Sallent 

16/Y/218692 6.000,00 6.000,00 2015/0009331 1703900986 
G/40103/33410

/46250 

Oficina 
Difusió 

Artística 

94 
Ajuntament de 

Sallent 
P0819000A 

PROGRAMA 
CULTURAL A 

SALLENT 2016 
16/Y/218774 2.000,00 2.000,00 2015/0009425 1703900946 

G/40101/33400
/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

95 
Ajuntament de 

Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 
FIRA DEL BOLET 

2016 
16/Y/223217 2.000,00 2.000,00 2015/0009401 1703900832 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

96 
Ajuntament de 

Sant Celoni 
P0820100F 

Suport en l'àmbit 
de la cultura per a 

municipis i ens 
supramunicipals 

(de 5.001 a 
20.000 habitants) 

16/Y/218841 3.000,00 3.000,00 2015/0009425 1703900947 
G/40101/33400

/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

97 
Ajuntament de 

Sant Celoni 
P0820100F 

Adquisició de 
desfibril·ladors 

16/Y/220258 7.589,73 7.589,73 2015/0009378 1703900939 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

98 
Ajuntament de 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 
AJUT 

RECOLLIDA 
GATS I GOSSOS 

16/Y/220669 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900940 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

99 
Ajuntament de 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 

COMPRA 
SONÒMETRE 

CESVA Conjunto 
de: sonòmetre 

SC420, calibrador 
CB006, trípode 
TR040 y maleta 

ML043. 

16/Y/222681 1.897,28 1.897,28 2015/0009393 1703901014 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

100 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J Sanitat Ambiental 16/Y/221102 17.928,97 17.928,97 2015/0009378 1703900957 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

101 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

Elaboració del Pla 
de comerços 

sostenibles de 
Sant Cugat 

16/Y/222309 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901036 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

102 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

Formació 
d'entitats en la 
gestió d'horts 

urbans 

16/Y/222496 1.315,00 1.315,00 2015/0009392 1703901108 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

103 
Ajuntament de 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Beques per 
participar a les 

activitats 
esportives de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 

16/Y/219440 749,92 173,92 2015/0009363 1703900874 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

104 
Ajuntament de 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G Gestor energètic 16/Y/222418 2.027,00 575,33 2015/0009391 1703901037 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

105 
Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 

Escoles 
esportives 

municipals i 
esdeveniments 

esportius 

16/Y/219595 6.132,00 3.066,00 2015/0009363 1703900875 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

106 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Programa de 
seguretat 

alimentaria 
16/Y/220592 4.500,00 900,00 2015/0009378 1703900951 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

107 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
Implantació de 

mesures de gestió 
sostenible 
ambiental i 
econòmica 

16/Y/222373 2.229,00 2.229,00 2015/0009391 1703901038 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

108 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

6a TROBADA 
D'ALUMNES 
D'ESCOLES 

SOSTENIBLES 
DE SANT FELIU 
(TROCAMBA) 

16/Y/222490 1.227,00 1.227,00 2015/0009392 1703901110 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

109 
Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

ADEQUACIÓ 
ACÚSTICA DE 
LA SALA DE 

PLENS 
MUNICIPAL 

16/Y/222668 4.908,69 4.908,69 2015/0009393 1703901015 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

110 
Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 

Implantació de 
mesures de gestió 

sostenible 
ambiental i 
econòmica 

16/Y/222276 2.635,00 2.635,00 2015/0009391 1703901039 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

111 
Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G Mou el cos 16/Y/219441 2.343,50 46,50 2015/0009363 1703900876 

G/40400/34100
/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

112 
Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Pla de prevenció 
de 

drogodependènci
es Sant Julià. 
Campanya pel 

Civisme i el 
consum 

responsable per 
la Festa Major. 

Xerrades i tallers 
de salut i 

socioeducació als 
centres educatius 

16/Y/220305 2.000,00 2.000,00 2015/0009378 1703900960 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

113 
Ajuntament de 

Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Mercats 

Municipals: 
accions de foment 

16/Y/223445 2.000,00 2.000,00 2015/0009401 1703901081 
G/30300/43100

/46250 

Oficina 
Mercats i 

Fires Locals 

114 
Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 

Municipis 
cardioprotegits 

16/Y/220929 2.350,00 2.350,00 2015/0009378 1703900961 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

115 
Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 

Campanya de 
sensibilització per 

l'estalvi d'aigua 
domèstic 

16/Y/222566 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901111 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

116 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 

Campanyes de 
divulgació per a la 
recollida selectiva 
i el reciclatge i per 
a l'estalvi elèctric 

16/Y/222552 1.327,00 1.327,00 2015/0009392 1703901127 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

117 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 

SUBSTITUCIÓ 
LLUMINÀRIA 

EXISTENT PER A 
MÉS EFICIENTS, 

TIPUS LED 

16/Y/222280 2.229,00 2.229,00 2015/0009391 1703901040 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

158 
 

Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

118 
Ajuntament de 

Sant Pol de Mar 
P0823500D 

CAMPANYA PER 
AL FOMENT DE 
LA RECOLLIDA 

SELECTIVA 

16/Y/222631 1.327,00 1.327,00 2015/0009392 1703901128 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

119 
Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Esport per 
prevenir risc 
d'exclusió 

16/Y/219430 1.687,32 1.687,32 2015/0009363 1703900886 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

120 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 

Suport al conjunt 
d'activitats 

culturals de Sant 
Sadurní d'Anoia 

16/Y/218745 3.000,00 3.000,00 2015/0009425 1703900948 
G/40101/33400

/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

121 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 

Desfibril·ladors - 
DEA 

16/Y/220721 4.700,00 4.700,00 2015/0009378 1703900964 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

122 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 

Adquisició de 
sonòmetre 

16/Y/222691 3.081,29 3.081,29 2015/0009393 1703901016 
G/50500/17220

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Avaluació i 
Gestió 

Ambiental 

123 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 

Assessorament i 
conscienciació 
per fomentar 

l'ocupació dels 
locals buits a Sant 
Vicenç de Montalt 

16/Y/223323 1.000,00 1.000,00 2015/0009401 1703900991 
G/30300/43100

/46250 
Servei 

Comerç Urbà 

124 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 

Eficiència 
energètica i 
renovables 

16/Y/222247 2.027,00 2.027,00 2015/0009391 1703901041 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

125 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 

PREVENCIÓ I 
GESTIÓ DELS 

RESIDUS 
16/Y/222501 1.327,00 1.327,00 2015/0009392 1703901132 

G/50500/17221
/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

126 
Ajuntament de 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 

Conveni marc de 
col·laboració 

entre l'Associació 
i Professionals de 
Fondo Comerç i 
l'Ajuntament de 

Santa Coloma de 
Gramenet per a la 

contractació de 
suport tècnic 

16/Y/223318 4.500,00 4.500,00 2015/0009401 1703900994 
G/30300/43100

/46250 
Servei 

Comerç Urbà 

128 
Ajuntament de 

Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 
MES DE LES 

ARTS A MONT-
ÀGORA 

16/Y/218768 2.000,00 2.000,00 2015/0009425 1703900950 
G/40101/33400

/46250 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

129 
Ajuntament de 

Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 
Millorem la Salut 

Emocional 
Familiar 

16/Y/220215 4.000,00 4.000,00 2015/0009378 1703900969 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

130 
Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 

AJUTS PER 
ACTIVITAT 

ESPORTIVA PER 
A INFANTS EN 

SITUACIÓ RISC I 
EXCLUSIÓ 

SOCIAL 

16/Y/219424 8.061,64 88,16 2015/0009363 1703900878 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

131 
Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 

Canvi de 
l'enllumenat del 
nucli antic de la 

població 

16/Y/222374 1.419,00 206,94 2015/0009391 1703901042 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

132 
Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 

Instal·lació de 
plaques solars 

tèrmiques d'ACS 
al camp de futbol 
municipal de Can 

Batlle 

16/Y/222243 2.027,00 2.027,00 2015/0009391 1703901043 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

133 
Ajuntament de 

Sentmenat 
P0826700G 

Activitats 
esportives locals 

16/Y/219688 4.500,00 500,00 2015/0009363 1703900877 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

134 
Ajuntament de 

Sora 
P0827200G 

Animals de 
companyia 

16/Y/220353 1.000,00 38,24 2015/0009378 1703900973 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

135 
Ajuntament de 

Súria 
P0827400C 

Implementació del 
Pla de 

Desenvolupament 
Local (PDL) de 

Súria 2014-2024, 
'Suriacció' 

16/Y/221765 20.160,00 2.111,59 2015/0009311 1703901000 
G/30102/43900

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Estratègies 
per al 

Desenvolupa
ment 

Econòmic 

136 
Ajuntament de 

Teià 
P0828100H 

Oficina ambiental 
de l'Ajuntament 

de Teià 
16/Y/222249 1.621,00 1.621,00 2015/0009391 1703901044 

G/50500/17210
/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

137 
Ajuntament de 

Tiana 
P0828200F 

Municipis 
cardioprotegits. 
Desfibril·ladors 

16/Y/220239 1.700,00 1.700,00 2015/0009378 1703900974 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

138 
Ajuntament de 

Tordera 
P0828400B Fent empresa 16/Y/221547 43.650,00 42,10 2015/0009289 1703900813 

G/30103/43300
/46250 

Servei de 
Teixit 

Productiu 

139 
Ajuntament de 

Tordera 
P0828400B 

Suport Serveis 
Municipals de 

Consum 
16/Y/221208 12.307,00 12.307,00 2015/0009379 1703900833 

G/60402/49300
/46250 

Servei de 
Suport a les 
Polítiques de 

Consum 

140 
Ajuntament de 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 
Funcionament 

d'escoles bressol 
municipal 

16/Y/219970 3.364,00 3.364,00 2015/0009385 1703900828 
G/40300/32000

/46250 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

141 
Ajuntament de 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 

Tercer  cicle de 
formació 

ambiental sobre 
l'energia. 

16/Y/222587 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901141 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

142 
Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 

Millora de 
l'eficiència en l'ús 

de l'energia a 
Vallromanes 

16/Y/222227 1.824,00 1.824,00 2015/0009391 1703901045 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

143 
Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 

Implantació de 
mesures de gestió 

sostenible 
ambiental i 

econòmica a 
intervencions de 

millora energètica 
en l'enllumenat 

16/Y/222356 1.419,00 1.419,00 2015/0009391 1703901046 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

145 
Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 

ITINERARIS 
AUTOGUIATS 

PER 
DESCOBRIR I 

PROMOCIONAR 
EL PATRIMONI 

LOCAL 

16/Y/222757 1.000,00 1.000,00 2015/0009438 1703901129 
G/30200/43200

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Turisme 

146 
Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 
V Fira de Comerç, 

Gastronomia i 
Serveis 

16/Y/223434 1.500,00 1.500,00 2015/0009401 1703901071 
G/30300/43100

/46250 

Oficina 
Mercats i 

Fires Locals 

147 
Ajuntament del 

Masnou 
P0811700D 

El Masnou, 
municipi 

cardioprotegit 
16/Y/220847 3.000,00 3.000,00 2015/0009378 1703900981 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 

148 
Ajuntament del 

Papiol 
P0815700J 

Control de gossos 
i colònies de gats 

al carrer 
16/Y/221118 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900982 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

149 
Ajuntament del 

Prat de Llobregat 
P0816800G 

Adquisició 
desfibril·ladors a 
la Policia Local 

16/Y/220850 1.600,00 1.600,00 2015/0009378 1703900985 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

150 
Ajuntament dels 

Hostalets de 
Pierola 

P0816100B Sanitat Ambiental 16/Y/220432 3.600,00 321,21 2015/0009378 1703900988 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

151 
Ajuntament dels 

Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 

Beques per a 
nens i nenes en 
risc social als 

campus d'estiu i 
la practica anual 

16/Y/219399 937,40 37,40 2015/0009363 1703900891 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

152 
Ajuntament dels 

Hostalets de 
Pierola 

P0816100B 

Activitats 
esportives dels 

Hostalets de 
Pierola ( Cicle de 
passejades, 2h de 

resistència en 
BTT i Salut i 
moviment) 

16/Y/219785 5.500,00 5.500,00 2015/0009363 1703900890 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

153 
Ajuntament dels 

Prats de Rei 
P0816900E 

ESTALVI 
ENERGÈTIC A 

L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

16/Y/222357 1.216,00 1.216,00 2015/0009391 1703901048 
G/50500/17210

/46250 

Oficina 
Tècnica de 

Canvi 
Climàtic i 

Sostenibilitat 

154 
Ajuntament 

d'Esparreguera 
P0807500D 

Activitats 
esportives locals 

(Marxa 
Montserratí, Jocs 
Escolars, natació 

especial i cicle 
passejades) 

16/Y/219783 7.132,00 3.066,00 2015/0009363 1703900868 
G/40400/34100

/46250 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

155 
Ajuntament 

d'Olost 
P0814800I 

Difusió de 
consums 

energètics i 
producció 
d'energia 

renovable a 
l'Escola Terra 

Nostra a través 
d'un monitor al 

centre 

16/Y/222556 1.304,00 1.304,00 2015/0009392 1703901144 
G/50500/17221

/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Núm. Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

156 
Ajuntament 

d'Olvan 
P0814300J 

Animals de 
companyia, la 

teva 
responsabilitat 

16/Y/220382 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900995 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

157 
Ajuntament 

d'Olvan 
P0814300J 

Beques 
Esportives 

16/Y/219369 1.500,00 1.500,00 2015/0009363 1703900885 
G/40400/34100

/46251 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

158 
Ajuntament 

d'Olvan 
P0814300J 

Projecte 
d'Educació 

Ambiental d'Olvan 
16/Y/222586 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901145 

G/50500/17221
/46250 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

159 
Ajuntament 

d'Orpí 
P0815100C 

Atenció als 
animals 

abandonats a la 
via pública 

16/Y/220380 800,00 800,00 2015/0009378 1703900996 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

160 
Consell 

Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 
El Garraf: un destí 

cultural i turístic 
16/Y/218823 2.160,00 2.160,00 2015/0009425 1703900954 

G/40101/33400
/46550 

Oficina 
Estudis i 
Recursos 
Culturals 

161 
Consorci Alba-

Ter 
P0800060F 

"VIURE EL RIU" 
OSONA 

16/Y/222499 1.000,00 319,37 2015/0009392 1703901146 
G/50500/17221

/46750 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 

162 
Consorci 

d'Osona de 
Serveis  Socials 

P0800147A 
Esport com a eina 

per la inclusió 
social 

16/Y/219375 2.812,20 192,83 2015/0009363 1703900879 
G/40400/34100

/46751 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

163 

Consorci per a la 
Gestió de 

Residus Urbans 
d'Osona 

P0800049I 

Jornada de portes 
obertes a les 

instal·lacions de 
tractament de 

residus 

16/Y/222584 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901147 
G/50500/17221

/46750 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació i 
Promoció 
Ambiental 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

164 
 

Tercer.- ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2017, que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels 
centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient: 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

1 
Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

Jornades 
gastronòmiques al 
Mercat Municipal 

16/Y/223483 3.000,00 1.184,59 2015/0009401 1703900945 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

2 
Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Dinamització del 
teixit productiu dels 

dos Arenys 
16/Y/221550 10.532,40 5.266,20 2015/0009289 1703900810 

G/30103/43300
/46250 

Servei de Teixit 
Productiu 

3 
Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 

ACTUACIONS PEL 
DESENVOLUPAME
NT DE LES FIRES I 

EL COMERÇ 
D'ARGENTONA 

16/Y/223086 8.000,00 1.311,79 2015/0009401 1703900819 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

4 
Ajuntament 

d'Avià 
P0801100I 

Accions solidàries 
amb Charcay 

16/Y/221800 3.000,00 228,61 2015/0009342 1703900517 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

5 
Ajuntament de 

Badalona 
P0801500J 

Badalona Municipi 
Cardioprotegit 

16/Y/220741 5.445,00 5.445,00 2015/0009378 1703900859 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

6 
Ajuntament de 

Badia del 
Vallès 

P0831200A 
Obrint camí cap a un 

nou comerç local 
16/Y/223302 4.000,00 3.333,34 2015/0009401 1703900803 

G/30300/43100
/46250 

Servei Comerç 
Urbà 

7 
Ajuntament de 

Bagà 
P0801600H 

Projectes en l'àmbit 
d'igualtat a la vila de 

Bagà 
16/Y/221475 8.145,00 2.401,42 2015/0009377 1703900844 

G/60300/23110
/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

8 
Ajuntament de 

Bagà 
P0801600H 

Substitució 
tancaments exteriors 

aules Ceip i 
Ajuntament de la Vila 

16/Y/222220 1.824,00 1.824,00 2015/0009391 1703901022 
G/50500/17210

/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

9 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D Promoció de la salut 16/Y/220338 1.999,99 932,20 2015/0009378 1703900887 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

10 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D 

Jornades, 
Conferències i 
Tallers sobre 

Ciutadania i Política 
Europea 

16/Y/221999 1.000,00 1.000,00 2015/0009346 1703901055 
G/11200/92061

/46250 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

11 
Ajuntament de 

Balsareny 
P0801800D 

Educació 
Altermundista 

16/Y/221778 2.000,00 2.000,00 2015/0009342 1703901155 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

12 
Ajuntament de 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Serveis integrals a 

emprenedors i 
empreses 

16/Y/221576 100.228,51 2.268,81 2015/0009289 1703900811 
G/30103/43300

/46250 
Servei de Teixit 

Productiu 

13 
Ajuntament de 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 

AVANÇAMENT DE 
LES  

PRESTACIONS 
PER AL PAGAMENT 

AL LLOGUER 
CONVOCATÒRIA 

2016 DE L'AGENCIA 
DE L'HABITATGE 
DE CATALUNYA 

16/Y/222890 5.000,00 5.000,00 2015/0009405 1703900692 
G/50300/15100

/46250 
 

Oficina 
d'Habitatge 

14 
Ajuntament de 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I Fires de Nadal 2016 16/Y/223455 4.000,00 54,07 2015/0009401 1703900949 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

15 
Ajuntament de 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Mercat Ecològic del 

Vallès 
16/Y/223458 2.000,00 759,74 2015/0009401 1703900953 

G/30300/43100
/46250 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

16 
Ajuntament de 

Berga 
P0802200F 

"Espais de transició 
en activitats 

artístiques", dins del 
Pla de Regeneració 

del barri vell de 
Berga 

16/Y/223322 3.000,00 847,18 2015/0009401 1703900808 
G/30300/43100

/46250 
Servei Comerç 

Urbà 

17 
Ajuntament de 

Berga 
P0802200F 

Aïllament acústic de 
l'edifici de l'Escola 

Municipal de Música 
de Berga 

16/Y/222678 5.677,27 567,73 2015/0009393 1703901004 
G/50500/17220

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

18 
Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 
Programa 

d'intercanvi amb 
Furtwangen 

16/Y/221995 1.000,00 800,00 2015/0009345 1703900676 
G/11200/92061

/46250 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 
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Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

19 
Ajuntament de 

Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 
Natació a les Comes 

(Igualada) 
16/Y/219542 2.343,50 2.243,00 2015/0009385 1703900865 

G/40400/34100
/46251 

Oficina Activitats 
Esportives 

20 
Ajuntament de 

Calaf 
P0803100G 

Recollida selectiva 
d'olis usats 

16/Y/222610 1.327,00 1.327,00 2015/0009392 1703901056 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

21 
Ajuntament de 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 

Instal·lació 
desfibril·ladors a les 
urbanitzacions de 
Caldes de Montbui 

16/Y/220738 4.000,00 7,00 2015/0009378 1703900893 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

22 
Ajuntament de 

Callús 
P0803700D 

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 
16/Y/221034 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900894 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

23 
Ajuntament de 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 
Taller d'alimentació 

saludable 
16/Y/220636 2.000,00 233,00 2015/0009378 1703900897 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

24 
Ajuntament de 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 

Campanya per a la 
promoció de tinença 
responsable, cens i 

identificació 
d'animals de 
companyia 

16/Y/220879 1.000,00 398,12 2015/0009378 1703900898 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

25 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 
Promoció de la salut 

als centres de 
secundària 2016 

16/Y/220511 2.000,00 828,42 2015/0009378 1703900900 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

26 
Ajuntament de 

Castellgalí 
P0806000F Projecte singular SIC 16/Y/221712 12.578,82 9.872,79 2015/0008242 1703900464 

G/30101/24100
/46250 

Servei Mercat de 
Treball 

27 
Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Actuacions en 

matèria de Sanitat 
Ambiental 2016 

16/Y/221150 10.358,13 839,89 2015/0009378 1703900902 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

28 
Ajuntament de 

Cervelló 
P0806700A 

Foment del lloguer 
assequible al 

municipi de Cervelló 
16/Y/222867 5.000,00 5.000,00 2015/0009405 1703900693 

G/50300/15100
/46250 

Oficina 
d'Habitatge 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 
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pressupost 

Centre gestor 

29 
Ajuntament de 

Collbató 
P0806800I Sanitat ambiental 16/Y/220574 5.600,00 924,17 2015/0009378 1703900903 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

30 
Ajuntament de 

Collbató 
P0806800I 

Establiment i 
manteniment de 

colònies de gats en 
l'àmbit urbà 

16/Y/220681 1.000,00 370,00 2015/0009378 1703900904 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

31 
Ajuntament de 

Collsuspina 
P0806900G 

Educació per al 
desenvolupament a 

Collsuspina. 
16/Y/221776 2.000,00 1.811,00 2015/0009342 1703900743 

G/11200/92400
/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

32 
Ajuntament de 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 

Activitats de 
sensibilització i 

educació ambiental: 
prevenció i gestió de 

residus 

16/Y/222534 1.327,00 0,01 2015/0009392 1703901060 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

33 
Ajuntament de 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Cornellà, ciutat 
cardioprotegida. 

16/Y/220732 3.850,00 37,29 2015/0009378 1703900906 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

34 
Ajuntament de 

Cubelles 
P0807300I OBRINT ELS ULLS! 16/Y/221985 1.050,00 537,50 2015/0009345 1703900675 

G/11200/92061
/46250 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 

35 
Ajuntament de 

Cubelles 
P0807300I 

CUBELLES PER LA 
PAU 2016 

16/Y/221809 5.500,00 369,53 2015/0009342 1703901157 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

36 
Ajuntament de 

Folgueroles 
P0808200J 

Adquisició d'un 
sonòmetre 

16/Y/222665 1.000,00 48,94 2015/0009393 1703901007 
G/50500/17220

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

37 
Ajuntament de 

Fonollosa 
P0808300H 

Fonollosa Cultura i 
Memòria 

16/Y/221458 7.554,00 0,01 2015/0009377 1703900847 
G/60300/23110

/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

38 
Ajuntament de 

Granera 
P0809400E 

GRANERA 
CARDIOPROTEGID

A. Desfibril·lador 
16/Y/220731 3.000,00 785,70 2015/0009378 1703900907 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
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Centre gestor 

39 
Ajuntament de 

Granera 
P0809400E 

Renovació 
enllumenat públic 
tecnologia LED i 

sistema calefacció 
eficient a l'edifici de 

l'ajuntament 

16/Y/222370 1.216,00 800,73 2015/0009391 1703901027 
G/50500/17210

/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

40 
Ajuntament de 

Granollers 
P0809500B 

Foment per a la 
captació d'habitatges 
al servei de la Borsa 
de lloguer municipal 

16/Y/222860 5.000,00 1.042,91 2015/0009405 1703900691 
G/50300/15100

/46250 
Oficina 

d'Habitatge 

41 
Ajuntament de 
La Palma de 

Cervelló 
P5831301F 

Festa x la solidaritat 
2016 i Setmana jove 

2016 
16/Y/221828 2.050,00 218,95 2015/0009342 1703900746 

G/11200/92400
/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

42 
Ajuntament de 

la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 
Ambientalitzem les 
nostres festes i les 

nostres llars 
16/Y/222562 1.327,00 5,20 2015/0009392 1703901072 

G/50500/17221
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

43 
Ajuntament de 

la Roca del 
Vallès 

P0818000B 
Desfibril·ladors 

Pavelló Vell 
16/Y/220276 2.500,00 2.500,00 2015/0009378 1703900914 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 

44 
Ajuntament de 

la Roca del 
Vallès 

P0818000B 

Festa del Comerç - 
Fira dels Tres Tombs 

i Fira de Sant 
Sadurní 

16/Y/223147 1.500,00 409,26 2015/0009401 1703900820 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

45 
Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT A 

L'AMETLLA DEL 
VALLÈS 

16/Y/220632 8.020,00 759,51 2015/0009378 1703900915 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

46 
Ajuntament de 
les Cabanyes 

P0802700E Sanitat ambiental 16/Y/220569 5.677,51 1.054,88 2015/0009378 1703900916 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

47 
Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 

Plantem salut als 
jardins del Despujol 

16/Y/222513 1.000,00 0,01 2015/0009392 1703901078 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Núm. 
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pressupost 

Centre gestor 

48 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 

Fira de la Cervesa 
(4ª edició) 

16/Y/223462 2.000,00 675,18 2015/0009401 1703900955 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

49 
Ajuntament de 

Llinars del 
Vallès 

P0810500I 
Desfibril·lador per 

cardioprotegir l'Àrea 
Central 

16/Y/220803 3.643,55 387,94 2015/0009378 1703900919 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

50 
Ajuntament de 

Manlleu 
P0811100G 

Disseny i implantació 
d'un mercat 

d'intercanvi de 
joguines durant el 

Badanadal. 

16/Y/222526 1.000,00 76,00 2015/0009392 1703901079 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

51 
Ajuntament de 

Martorell 
P0811300C 

Execució i difusió de 
campanyes de  
dinamització al 
mercat de les 

Bòbiles 

16/Y/223486 1.800,00 800,00 2015/0009401 1703900815 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

52 
Ajuntament de 

Martorelles 
P0811400A 

ORGANITZACIÓ 
DEL FONS 

DOCUMENTAL DE 
L'EMPRESA DERBI 
(PIAGGIO) - FASE 2 

16/Y/218987 3.700,00 3.700,00 2015/0009322 1703900861 
G/40102/33220

/46250 

Oficina de 
Patrimoni 
Cultural 

53 
Ajuntament de 

Martorelles 
P0811400A 

L'agermanament 
amb San Pedro del 
Norte, exemple de 

cooperació. 

16/Y/221811 2.000,00 2.000,00 2015/0009342 1703901158 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

54 
Ajuntament de 

Masquefa 
P0811800B 

SERVEI 
D'ACOMPANYAME
NT I SUPORT PER 

A JOVES I LES 
SEVES FAMÍLIES 

16/Y/220627 14.449,61 2.527,69 2015/0009378 1703900923 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

55 
Ajuntament de 

Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

PLA D'ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 

PER AL 
DESENVOLUPAME

NT 

16/Y/221777 3.000,00 985,39 2015/0009342 1703901159 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 
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Centre gestor 

56 
Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C FES ESPORT 16/Y/219468 4.000,00 779,80 2015/0009385 1703900871 

G/40400/34100
/46251 

Oficina Activitats 
Esportives 

57 
Ajuntament de 

Mura 
P0813800J 

Mura cap a la 
sostenibilitat 

16/Y/222477 1.000,00 1.000,00 2015/0009392 1703901087 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

58 
Ajuntament de 

Navarcles 
P0813900H 

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE 

NAVARCLES 
16/Y/223389 4.500,00 2.250,00 2015/0009401 1703900809 

G/30300/43100
/46250 

Servei Comerç 
Urbà 

59 
Ajuntament de 

Palafolls 
P0815400G 

COMERÇ, FIRES I 
MERCATS DE 

VENDA NO 
SEDENTÀRIA EN 

MUNICIPIS DE 
MENYS DE 

20.000HABITANTS 

16/Y/223267 4.000,00 311,80 2015/0009401 1703900822 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

60 
Ajuntament de 

Pallejà 
P0815600B 

Pallejà s'implica 
2016 

16/Y/221782 2.772,00 1.968,98 2015/0009342 1703900617 
G/11200/92400

/46250 

Oficina 
Cooperació al 

Desenvolupamen
t 

61 
Ajuntament de 

Parets del 
Vallès 

P0815800H 
Telegestió calefacció 
escola Lluís Piquer 

16/Y/222340 2.432,00 2.432,00 2015/0009391 1703901032 
G/50500/17210

/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

62 
Ajuntament de 

Piera 
P0816000D 

Com podem 
combatre l'obesitat 

infantil? 
Musicoteràpia en 

família 

16/Y/220488 3.024,65 594,65 2015/0009378 1703900927 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

63 
Ajuntament de 

Piera 
P0816000D 

activitats esportives 
locals 

16/Y/219730 6.132,00 3.228,51 2015/0009385 1703900873 
G/40400/34100

/46250 
Oficina Activitats 

Esportives 

64 
Ajuntament de 

Polinyà 
P0816600A 

Actuacions de 
dinamització per a 

l'any  2016 
16/Y/223110 1.800,00 148,56 2015/0009401 1703900823 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
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Centre gestor 

65 
Ajuntament de 

Polinyà 
P0816600A 

Mercats de venda no 
sedentària: 

modernització de les 
estructures 

16/Y/223402 3.350,00 3.350,00 2015/0009401 1703900956 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

66 
Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 
Municipi 

cardioprotegit 
16/Y/220723 1.723,65 0,19 2015/0009378 1703900930 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 

67 
Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 
Adequació acústica 

Teatre Amistat 
16/Y/222682 7.164,61 3.647,33 2015/0009393 1703901012 

G/50500/17220
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

68 
Ajuntament de 

Puig-reig 
P0817400E 

LA TEVA PETJADA 
CONSTRUEIX 

PUIG-REIG 
16/Y/222563 1.000,00 231,17 2015/0009392 1703901091 

G/50500/17221
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

69 
Ajuntament de 

Rajadell 
P0817700H 

Activitats d'animals 
de companyia i 

atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 

16/Y/220675 1.000,00 4,80 2015/0009378 1703900933 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

70 
Ajuntament de 

Ripollet 
P0817900D 

Municipis 
Cardioprotegits 
Desfibril·ladors 

16/Y/220252 3.600,00 3.600,00 2015/0009378 1703900934 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

71 
Ajuntament de 

Ripollet 
P0817900D 

Programa de Salut 
Alimentaria 2016 

16/Y/220438 9.000,00 233,20 2015/0009378 1703900935 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

72 
Ajuntament de 

Rubió 
P0818400D 

RECOLLIDA 
D'ANIMALS 

ABANDONATS A LA 
VIA PÚBLICA 

16/Y/221137 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900938 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

73 
Ajuntament de 

Saldes 
P0818900C 

DIVULGACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 

AMBIENTAL 
16/Y/222559 1.000,00 475,00 2015/0009392 1703901095 

G/50500/17221
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

74 
Ajuntament de 

Sallent 
P0819000A 

Aprenem a reduir 
residus i a reciclar 

16/Y/222615 1.327,00 70,05 2015/0009392 1703901103 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Centre gestor 

75 
Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 

Estudi de soroll per 
determinar 

procedència 
16/Y/222651 7.059,41 743,21 2015/0009393 1703901013 

G/50500/17220
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

76 
Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 

Senyalització carril 
bici i adquisició 

aparcament 
16/Y/222260 2.229,00 6,23 2015/0009391 1703901035 

G/50500/17210
/46250 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

77 
Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H 

Activitats de 
sensibilització i 

educació ambiental 
16/Y/222439 1.040,00 41,80 2015/0009392 1703901107 

G/50500/17221
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

78 
Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F Fires any 2016 16/Y/223089 5.000,00 444,13 2015/0009401 1703900831 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

79 
Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

Caminada per Sant 
Cebrià de Vallalta 

destinada a la salut 
16/Y/219579 1.000,00 1.000,00 2015/0009385 1703900880 

G/40400/34100
/46250 

Oficina Activitats 
Esportives 

80 
Ajuntament de 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B Sanitat ambiental 16/Y/220696 5.600,00 1.803,47 2015/0009378 1703900941 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

81 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

IMPLANTACIÓ DE 
SISTEMA DE 
CONTROL DE 

MERCATS I FIRES 

16/Y/223488 4.290,00 187,25 2015/0009401 1703900959 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

82 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

PLA ESTRATÈGIC 
DEL CATALONIA 

INNOVATION 
TRIANGLE (CiT) 

16/Y/221714 22.500,00 22.500,00 2015/0009311 1703901109 
G/30102/43900

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per 

al 
Desenvolupamen

t Econòmic 

83 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 

Promoció i 
dinamització del 

comerç i les fires del 
municipi 

16/Y/223250 4.500,00 895,75 2015/0009401 1700834390 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 
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concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

84 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Implantació de 
Mercat de Pagès de 

Sant Feliu de 
Llobregat 

16/Y/223421 1.800,00 1.800,00 2015/0009401 1703900967 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

85 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Servei de Wifi per 
paradistes i visitants 

16/Y/223435 2.000,00 2.000,00 2015/0009401 1703900971 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

86 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Promoció i 
dinamització 

comercial del Mercat 
Municipal La Plaça 

16/Y/223477 2.000,00 2.000,00 2015/0009401 1703900972 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

87 
Ajuntament de 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A Promoció de la salut 16/Y/220304 2.560,00 2.560,00 2015/0009378 1703900962 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

88 
Ajuntament de 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 
Sol·licitud aparell 

desfibril·lador 
16/Y/220812 3.521,10 3.521,10 2015/0009378 1703900963 

G/60401/31100
/76250 

Servei Salut 
Pública 

89 
Ajuntament de 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 
El principi de 

l´autonomia local en 
l´àmbit Europeu 

16/Y/222000 1.000,00 1.000,00 2015/0009346 1703901067 
G/11200/92061

/46250 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 

90 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 

PUBLICITAT 
CAMPANYA DE 

RESIDUS 
16/Y/222592 1.000,00 217,13 2015/0009392 1703901112 

G/50500/17221
/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

91 
Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 

ACTIVITATS PER 
PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 
16/Y/220789 1.989,00 1.989,00 2015/0009378 1703900965 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

92 
Ajuntament de 

Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 

Senyalització de la 
zona de fruita i 

verdura de proximitat 
i temporada al 

mercat setmanal de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

16/Y/223437 1.850,00 1.850,00 2015/0009401 1703901053 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

93 
Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 

CENTRES LOCALS 
DE SERVEIS A LES 

EMPRESES DEL 
BARCELONÈS 

NORD 2016 

16/Y/221561 175.000,00 5,25 2015/0009289 1703900812 
G/30103/43300

/46250 
Servei de Teixit 

Productiu 

94 
Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G Promoció de la Salut 16/Y/220611 5.000,00 2.396,70 2015/0009378 1703900968 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

95 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

FINANÇAMENT EN 
L'ÀMBIT 

D'IGUALTAT I 
CIUTADANIA 

16/Y/221274 12.925,00 3.853,89 2015/0009377 1703900849 
G/60300/23110

/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

96 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

ACCIONS 
INTEGRALS 

COMERCIALS 
MONTBUI 

16/Y/223163 5.000,00 22,35 2015/0009401 1703900835 
G/30300/43100

/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

97 
Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 

Manteniment de 
colònies de gats; 

atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 

16/Y/220345 1.000,00 640,15 2015/0009378 1703900970 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

98 
Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J FIRA DE NADAL 16/Y/223140 1.000,00 555,10 2015/0009401 1703900836 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

99 
Ajuntament de 

Teià 
P0828100H 

Desenvolupament 
programa educació 
ambiental municipal 

16/Y/222573 1.000,00 131,71 2015/0009392 1703901135 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

100 
Ajuntament de 

Terrassa 
P0827900B 

Suport en la gestió 
de la dinamització en 
un centre comercial 
urbà- Ca n'Anglada 

16/Y/223314 4.000,00 1.000,00 2015/0009401 1703900840 
G/30300/43100

/46250 
Servei Comerç 

Urbà 

101 
Ajuntament de 

Terrassa 
P0827900B 

Estudi reducció 
soroll 

16/Y/222650 7.815,47 1.829,97 2015/0009393 1703901017 
G/50500/17220

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 
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concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

102 
Ajuntament de 

Torrelavit 
P0828700E 

JORNADA 
D'EDUCACIÓ 

MEDIAMBIENTAL 
"FEM DISSABTE!" 

16/Y/222634 1.000,00 14,40 2015/0009392 1703901138 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

103 
Ajuntament de 

Vacarisses 
P0829100G 

Projecte de 
prevenció i reducció 
en la generació de 

residus 

16/Y/222437 1.000,00 1,54 2015/0009392 1703901142 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

104 
Ajuntament de 

Vallirana 
P0829600F 

Obertura de la franja 
perimetral de 

PINARS 
16/Y/222193 26.415,45 5.972,44 2015/0009389 1703901359 

G/50405/17200
/46251 

Oficina Tècnica 
de Prevenció 

Municipal 
d'Incendis 
Forestals 

105 
Ajuntament de 

Vallirana 
P0829600F Sanitat Ambiental 16/Y/220524 11.653,83 989,52 2015/0009378 1703900976 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 

106 
Ajuntament de 

Veciana 
P0829800B 

RECOLLIDA 
D'ANIMALS 

ABANDONATS A LA 
VIA PÚBLICA 

16/Y/221144 1.000,00 1.000,00 2015/0009378 1703900977 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

107 
Ajuntament de 

Viladecans 
P0830200B 

Adquisició d'un 
sonòmetre 

16/Y/222684 5.318,27 242,44 2015/0009393 1703901018 
G/50500/17220

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

108 
Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL 

16/Y/223395 4.500,00 1.280,40 2015/0009401 1703900841 
G/30300/43100

/46250 
Servei Comerç 

Urbà 

109 
Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 

Promoció de la salut 
a Vilanova del Vallès 

16/Y/221007 5.140,00 853,52 2015/0009378 1703900978 
G/60401/31100

/46250 
Servei Salut 

Pública 

110 
Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ DEL 

CENTRE 
COMERCIAL URBÀ 
DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

16/Y/223391 4.500,00 1.000,00 2015/0009401 1703900842 
G/30300/43100

/46250 
Servei Comerç 

Urbà 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

177 
 

Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

111 
Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 
Vilassar de Mar, 

municipi 
cardioprotegit 

16/Y/220231 6.000,00 20,80 2015/0009378 1703900979 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

112 
Ajuntament del 

Masnou 
P0811700D 

Servei 
d'assessorament per 

a la creació i 
consolidació 

d'empreses al Baix 
Maresme 

16/Y/221625 108.984,38 5.123,85 2015/0009289 1703900825 
G/30103/43300

/46250 
Servei de Teixit 

Productiu 

113 
Ajuntament del 

Pla del 
Penedès 

P0816300H 
RECOLLIDA 
SELECTIVA 

16/Y/222468 1.327,00 1.133,86 2015/0009392 1703901143 
G/50500/17221

/46250 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

114 
Ajuntament 

dels Prats de 
Rei 

P0816900E 
ACTIVITAT I 

FORMACIÓ PER A 
GENT GRAN 

16/Y/221485 2.500,00 1.425,50 2015/0009377 1703900850 
G/60300/23110

/46250 

Ger. Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

115 
Ajuntament 

d'Esparreguera 
P0807500D 

FIRA DE 
PRODUCTORS 

ARTESANS 
D'ESPARREGUERA 
I EL MONTSERRATI 

16/Y/223422 2.000,00 284,75 2015/0009401 1703900975 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

116 
Ajuntament 

d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 
Mercats municipals: 
accions de foment 

16/Y/223482 1.000,00 263,11 2015/0009401 1703900980 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

117 
Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H Fira BSTIM 16/Y/223449 5.000,00 1.011,08 2015/0009401 1703900990 
G/30300/43100

/46250 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

118 
Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 

COMPRA I 
INSTAL·LACIÓ DE 

DOS 
DESFIBRIL·LADOR

S PER A DOS 
EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 

16/Y/220259 4.478,48 788,90 2015/0009378 1703900992 
G/60401/31100

/76250 
Servei Salut 

Pública 

119 
Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 
Salut pública. Sanitat 

ambiental 
16/Y/220433 5.600,00 3.018,74 2015/0009378 1703900993 

G/60401/31100
/46250 

Servei Salut 
Pública 
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Núm. 
Ens 

destinatari 
NIF Ens Actuació Codi XGL 
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concedit 

(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

120 
Ajuntament 

d'Olvan 
P0814300J 

Dinamització 
comercial del 

municipi d'Olvan 
16/Y/223133 4.000,00 758,72 2015/0009401 1703900837 

G/30300/43100
/46250 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

121 
Consell 

Comarcal del 
Bages 

P5800009B 

Fires locals: accions 
de foment per a 

municipis de més de 
20.000 habitants 

16/Y/223465 5.000,00 2.488,64 2015/0009401 1703900998 
G/30300/43100

/46550 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

122 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 
Dinamització del 

comerç del 
Berguedà 

16/Y/223286 7.500,00 648,11 2015/0009401 1703900843 
G/30300/43100

/46550 
Servei Comerç 

Urbà 

123 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 
Adquisició de 3 

sonòmetres 
16/Y/222689 3.057,05 3.057,05 2015/0009393 1703901019 

G/50500/17220
/46550 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i 

Gestió Ambiental 

124 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 
Festival de Titelles 

del Moianès 
16/Y/218644 6.000,00 6.000,00 2015/0009331 1703900987 

G/40103/33410
/46550 

Oficina Difusió 
Artística 

125 
Consell 

Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
El sector estratègic 

de l'esport a la 
comarca d'Osona 

16/Y/221583 27.000,00 1,70 2015/0009289 1703900814 
G/30103/43300

/46550 
Servei de Teixit 

Productiu 

126 
Consell 

Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 

Suport en el servei 
d'informació i en la 
promoció de fires 

locals organitzades 
pels municipis 

d'Osona 

16/Y/223454 7.500,00 830,25 2015/0009401 1703900999 
G/30300/43100

/46550 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 

127 

Entitat 
Municipal 

Descentralitzad
a de Sant 
Miquel de 
Balenyà 

P0800314G 
Campanya per a la 

promoció de comerç 
municipal 

16/Y/223145 1.500,00 362,10 2015/0009401 1703900838 
G/30300/43100

/46850 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

128 
Mancomunitat 

de Municipis de 
l'Alt Penedès 

P0800029A Riu Inclusiu 2016 16/Y/221666 13.788,00 3.670,25 2015/0008242 1703900928 
G/30101/24100

/46350 
Servei Mercat de 

Treball 
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(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre gestor 

129 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
de la Conca 

d'Òdena 

P0800095B 
Setmana de l'energia 

sostenible 2016 
16/Y/222539 1.000,00 10,61 2015/0009392 1703901148 

G/50500/17221
/46350 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 

130 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària 
Segarrenca 

P0800045G 
Actuacions per la 

prevenció i correcta 
gestió dels residus 

16/Y/222591 1.000,00 121,54 2015/0009392 1703901149 
G/50500/17221

/46350 

Oficina Tècnica 
d'Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Quart.- PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Tauler d'anuncis electrònic, i declarar que, d’acord amb el que 
estableix l’article 41.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2016, la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d'actes integrants 
d'un procediment de concurrència competitiva.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015, 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2017.- 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 26 de març de 

2015, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (AJG 135/15). 

 
2. D'acord amb l'article 34 del regim de la convocatòria, el període d’execució de les 

actuacions pluriennals comprenia de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 
2016, mentre que el de justificació finalitzava el 31 de març de 2017. 

 
3. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015, que estableix: 
“ 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a la 
Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de 
justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni 
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels 
ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels 
imports abonats. [...]”. 

 

4. Un cop transcorregut el termini de justificació, per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de 4 de maig de 2017 (D 4405/17), es va aprovar la 
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 31 de 
març de 2017, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, 
restaven pendents de proposar el pagament a 11 d’abril de 2017, i s’habilitava un 
període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’esmentat decret, 
per tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent, així com també 
per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no justificats. 
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5. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de 16 de maig de 2017. Havent transcorregut el període d’audiència, i 
d’acord amb informe emès pel centre gestor, es constata el següent: 

 
 Existeix un ajut que s’ha justificat per un import inferior al concedit, i aquest 

saldo s’ha de revocar. 
 Existeix un ajut que no s’ha justificat, ni al qual l’ens destinatari tampoc no ha 

renunciat; per tant, s’ha de revocar. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis 

de l’any 2015. 
 
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació 
fins al 31 de març de 2017.  
 
Segon.- REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2017, que s’indiquen a continuació, d’acord amb informe del centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
 Import 

concedit 
(EUR)  

Import 
que es 
revoca 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Operació 
comptable 

(ajustament 
de valor) 

Aplicació 
pressupost 

Centre 
gestor 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Neteja viària 
hivernal de l'accés 
al nucli principal 

del municipi 
(hivern 2015-2016) 

15Y207667 4.600,00 1.335,41 2014/0008995 1703900855 
G/50100/4530

2/46250 

Ger. de 
Serveis 

d'Infraestruc
tures Viàries 

i Mobilitat 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 

Neteja hivernal 
carretera de 

Castellnou de 
Bages 

15Y207668 2.550,00 2.550,00 2014/0008995 
1703900856 
1703900857 

G/50100/4530
2/46280 

(1.275,00 eur) 
G/50100/4530

2/46250 
(1.275,00 eur) 

Ger. de 
Serveis 

d'Infraestruc
tures Viàries 

i Mobilitat 
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als ens afectats.” 
 
Servei de Contractació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva 
social de contractació per a l’exercici 2018, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació 
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social, de 
conformitat amb la disposició addicional cinquena del TRLCSP.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La conjuntura econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
demarcació en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i 
de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una 
sèrie de mesures orientades a afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial situació d’exclusió social, des de l’any 2011 mitjançant la contractació pública 
reservada a Centres Especials de Treball. 
 
Atès el contingut de la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que supera 
definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en 
els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de ser cobertes 
de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al conjunt de 
ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social. 
 
Ateses les previsions establertes a les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/24/UE, sobre contractació pública, i 2014/23/UE relativa, a l’adjudicació de 
contractes de concessió, articles 20 i 24 respectivament. 
 
Vist el previst a la Disposició Addicional cinquena del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, modificada per l’article 4 de la Llei 31/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i 
s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social. El 
redactat de la disposició resta tal com segueix: 
 

1. Per acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran els percentatges mínims de 
reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o 
de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció 
regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les 
empreses d’inserció, que compleixin els requisits per tenir aquesta consideració establerts 
en dita normativa, o un percentatge mínim de reserva de l’execució d’aquests contractes en 
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el marc de programes d’ocupació protegida, a condició que almenys el 30 per cent dels 
empleats dels centres especials de treball, de les empreses d’inserció o dels programes 
siguin treballadors amb discapacitat o en risc d’exclusió social. 
 
En el referit Acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran les condicions mínimes per 
garantir el compliment de l’establert en el paràgraf anterior. 
 
2. Es farà referència d’aquesta disposició en l’anunci de licitació. 

 

Atès que dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per 
promoure i aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 

 La finalitat de la reserva. 
 

 L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació 
de les regles de càlcul. 

 

 Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de 
reserva. 

 

 Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials 
de treball i empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent. 

 

 Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

 

 Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 

 
Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat, de publicitat i de transparència, de 
proporcionalitat i integritat. 
 
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les 
contractacions es proposa fixar la quantia econòmica de la reserva social en un import 
màxim d’un milió d’euros que correspon a un percentatge del 20% sobre la despesa 
executada per la Corporació en l’exercici 2016 en els diferents àmbits i matèries 
objecte de reserva. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de 
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris sinó que és aplicable a qualsevol 
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contracte i forma d’adjudicació, ja que es tracta d’una especificitat del sistema 
d’admissió a la licitació. 
 
Segons l’apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la 
competència per adoptar aquest acord. 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2018, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els 
termes següents: 
 

a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
subministrament de productes alimentaris, els serveis d’informació i control 
d’accessos, el suport a esdeveniments i jornades. 

 
b.- Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor o bé per 

procediment obert, d’acord amb els llindars establerts per la legislació de 
contractes del sector públic. 

 
c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no 
discriminació, d’objectivitat i de publicitat, transparència, proporcionalitat i 
integritat. 

 
d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials 

de treball i les empreses d’inserció, en els termes establerts per la normativa 
corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves 
normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa amb 
l’objecte del contracte. 

 
e.- La quantitat màxima de despesa es fixa en un import d’un milió d’euros 

(1.000.000,00 €).  
 
Segon.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- Publicar els següents acords en la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona a la categoria de contractació pública.” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex I al Pla 
de seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, 
presentat per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I 
“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, que contempla les mesures a adoptar en la 
prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i ús d’un 
muntacàrregues, pastera, projector de materials i polispast, el qual no 
representa cap increment econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla 
de seguretat i salut aprovat.- 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: 
 
“Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017 (ref. 
registre A 156/17), es va aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del “Projecte 
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), presentat per la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, de conformitat amb el que disposa l’apartat segon de 
l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en concordança 
amb la clàusula 36 del Plec de clàusules administratives generals de contractació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El contractista ha presentat l’annex I al Pla de seguretat i salut aprovat, que contempla 
les mesures a adoptar en la prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i 
ús d’un muntacàrregues, pastera, projector de materials i polispast, el qual ha estat 
informat favorablement pel senyor XXX de l’empresa CAPRESA Y ASOCIADOS, SL, 
coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
L’apartat quart de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, disposa que 
el Pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Així mateix, estableix que les 
modificacions esmentades requeriran l’informe favorable del coordinador de seguretat i 
l’aprovació expressa de l’Administració. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple 
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un import 
que superi la quantia de sis milions d’euros. 
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No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’annex I al Pla de seguretat i salut de les obres del “Projecte 
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), presentat per la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82 (NIF U66889320), que contempla les mesures a adoptar en la prevenció dels 
riscos derivats del muntatge, desmuntatge i ús d’un muntacàrregues, pastera, projector 
de materials i polispast, el qual no representa cap increment econòmic respecte al 
pressupost contingut en el Pla de seguretat i salut aprovat. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista de les obres, als 
directors de l’obra i al coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, 
amb indicació dels recursos que siguin procedents.” 
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Servei de Programació 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), a l’Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació parcial casa 
Mestres”, 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 l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 26 juny de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació parcial casa Mestres”, 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’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. 
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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 l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Rehabilitació parcial casa Mestres 
Import crèdit:  25.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  487,95 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2017 
* 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 las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-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 130.000 € (cent trenta mil euros), a l’Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local “Passera C-17”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
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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 l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 26 juny de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Passera C-17”, 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’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. 
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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 l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Passera C-17 
Import crèdit:  130.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  2.537,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2017 
* 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 las 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta 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 20.000 € (vint mil euros), a l’Ajuntament de 
l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer Sant 
Pere”, 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. 
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2. L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 26 juny de 2017 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urbanització carrer Sant Pere”, 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’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.  
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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 l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Urbanització carrer Sant Pere 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  390,36 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 36/2017 
* 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 las 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint 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 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès,  per a finançar l’actuació local “Adeqüació i 
pavimentació carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor 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 Llinars del Vallès va presentar en data 15 juny de 2017 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació i pavimentació carrers”, 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 d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
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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 d’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’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 Llinars del Vallès  
Actuació:  Adeqüació i pavimentació carrers 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
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Interessos implícits estimats  3.415,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 32/2017 
* 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 las 
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.”  
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 158.000 € (cent cinquanta-vuit mil euros), a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Reforma 
integral de les piscines municipals”, 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 Sant Boi de Lluçanès va presentar en data 26 juny de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma integral de les piscines 
municipals”, 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 
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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 Sant Boi de Lluçanès  
Actuació:  Reforma integral de les piscines municipals 
Import crèdit:  158.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  3.083,87 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 33/2017 
* 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 las 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

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

 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 170.204,36 € (cent setanta mil dos-cents quatre 
euros amb trenta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació del casal de joves”, 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 Sentmenat, va presentar en data 29 juny de 2017 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Rehabilitació del casal de joves”, per import de 
175.000,00 EUR que va esmenar en data 30 de juny de 2017 reduint l’import fins a 
170.204,36 EUR, 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 d’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 d’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’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 
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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 Sentmenat  
Actuació:  Rehabilitació del casal de joves 
Import crèdit:  170.204,36 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  3.322,08 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2017 
* 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 las 
operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta mil dos-cents quatre 
euros amb trenta-sis cèntims a càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 

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

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, 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 Teià, per a finançar l’actuació local “Clavegueram de la Riera”, al 
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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 Teià va presentar en data 27 juny de 2017 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Clavegueram de la Riera”, 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 d’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 d’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’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. 
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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 Teià  
Actuació:  Clavegueram de la Riera 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,36% 
Interessos implícits estimats  3.415,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 37/2017 
* 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 las 
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.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 106.763,51 € (cent sis mil set-cents seixanta-tres euros 
amb cinquanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, 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 
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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. 
 
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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. 160, de 6.7.2017), 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. 
 
L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 16/06/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 3.715.630,25 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 Caldes de Montbui. 
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Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.715.630,25 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 2.802.181,95 EUR amb una 
subvenció d’import de 106.763,51 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 106.763,51 EUR a l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 16/06/2017, 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 Caldes de Montbui, 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 47.357,77 € (quaranta-set mil tres-cents cinquanta-set 
euros amb setanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, 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 
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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 Montcada i Reixac presentà en data 30/05/2017 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.969.108,47 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. En data 6/07/2017 van presentar 
una segona sol·licitud reduint l’import fins a 1.242.981,57 EUR. 
 
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 Montcada i Reixac. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.242.981,57 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 1.242.981,57 EUR amb una 
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subvenció d’import de 47.357,77 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 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 47.357,77 EUR a l'Ajuntament de Montcada i 
Reixac per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 30/05/2017, 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 Montcada i Reixac, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 10.287,04 € (deu mil dos-cents vuitanta-set euros amb 
quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant Quirze 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, 
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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 Quirze del Vallès presentà en data 14/06/2017 una sol·licitud 
d'un préstec de 270.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 270.000,00 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 270.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 10.287,04 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 10.287,04 EUR a l'Ajuntament de Sant Quirze 
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 14/06/2017, 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 Sant Quirze 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 240.640,45 € (dos-cents quaranta mil sis-cents quaranta 
euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Terrassa, 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 Terrassa presentà en data 16/06/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
6.316.000,00 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 Terrassa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 6.316.000,00 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 6.316.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 240.640,45 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. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 240.640,45 EUR a l'Ajuntament de Terrassa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
16/06/2017, 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 Terrassa, 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 148.590,53 € (cent quaranta-vuit mil cinc-cents noranta 
euros amb cinquanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vic, 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.  
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

231 
 

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 de 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 Vic presentà en data 31/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
3.900.000,00 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 Vic. 
 

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.900.000,00 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 3.900.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 148.590,53 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 

Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 148.590,53 EUR a l'Ajuntament de Vic per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
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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 
31/05/2017, 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 Vic, 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.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús a 
precari dels espais que ocupa actualment l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, en l’edifici Residència Ramon Llull, del Recinte de l’Escola Industrial.- 
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: 

 
“Fets 

 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat 

al Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura 
inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici 
E05, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 

 
2. L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (en endavant, IEFC) és una associació 

sense ànim de lucre que té per objecte el desenvolupament i promoció de tota 
mena d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els audiovisuals, i les 
seves aplicacions en l’àmbit de l’administració publica i l’interès general. 

 
3. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme 

tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, com és el cas de l’IEFC. 

 
4. Tal i com es detalla a la memòria de l’expedient, des de 1993 s’han signat diversos 

convenis entre la Diputació de Barcelona i l’IEFC, pels quals se’ls cedia en precari 
diferents espais de l’edifici de la Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola 
Industrial, alguns dels quals ja han revertit a la Diputació de Barcelona. 

 
5. Actualment, l’IEFC utilitza en precari amb caràcter gratuït determinats espais a les 

plantes soterrani, baixa i altells de la Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola 
Industrial, per una superfície total de 1.073,69 m2, d’acord amb el document 
administratiu signat amb la Diputació de Barcelona el 26 de febrer de 2013, la 
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minuta del qual va ser aprovada per la Junta de Govern en la sessió ordinària d’11 
d’abril de 2013. 

 
6. El pacte tercer d’aquest document estableix que “la cessió d’ús en precari dels 

referits espais ho és per cursos acadèmics complets i es renovarà de forma tàcita 
per cursos acadèmics complets fins al 30 de setembre de 2017, moment en el qual 
aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona”.  

 
7. En previsió de la finalització del termini concedit, l’IEFC va manifestar a la Diputació 

la necessitat de continuar ocupant els espais. 
 
8. La Diputació de Barcelona manté la intenció de recuperar els espais del Recinte de 

l’Escola Industrial però com la necessitat no és immediata, té la voluntat d’atendre 
la petició i renovar l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que 
utilitza actualment l’IEFC fins com a màxim el 30 de setembre de 2019. 

 
9. A l’expedient consten la memòria del director de Serveis de Planificació Econòmica 

de data 30 de juny de 2017 i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària, de data 3 de juliol de 2017. 

 
Fonaments de dret  
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats 
i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica 
per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 

 
2. L’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 

patrimoni dels ens locals (RPC), permet la cessió en precari de l’ús dels béns 
patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 

 
3. En compliment del que disposa l’article 75.4 RPC, l’IEFC no resta en relació de 

dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni dirigeix la seva activitat, ni 
presta la seva conformitat als actes que dimanin de l’Institut. 

 
4. Tal i com estableix l’article 76 RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé 

feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, 
per la devolució d’aquest per part del precarista i també, automàticament, en el cas 
que el bé es destini a una altra finalitat. 

 
5. L’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), atribueix al Ple la 
competència per a les cessions per qualsevol títol de l’ús de béns patrimonials, 
delegables en la Junta de Govern.  

 
6. D’acord amb l’apartat 3.4.g) 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. 3048/2016, de data 14 d’abril 
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), la competència per a 
l’aprovació de l’expedient correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, en 
haver-li delegat l’exercici d’aquelles competències, que lleis diferents de la LBRL 
atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable. 

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

ACORDS 
 
Primer.- CEDIR l’ús en precari a favor de L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC), amb efectes d’1 d’octubre de 2017 i fins el 30 de setembre de 2019, l’espai 
que es detalla a continuació, ubicat al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer 
Urgell, núm. 187, de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m
2
 

Planta soterrani, 
Planta baixa 
Altells  

 
Segon.- APROVAR el document administratiu que recull les condicions de la cessió 
d’ús en precari, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A FAVOR 
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA, SOBRE DETERMINATS 
ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per.... 
 
L’INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA, amb NIF G-60312642, 
representat per... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
II. L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) és una associació, sense ànim de 
lucre, que té per objecte el desenvolupament i promoció de tota mena d’activitats 
relacionades amb la fotografia, la imatge, els audiovisuals i les seves aplicacions en l’àmbit 
de l’administració pública i l’interès general. 
 
III. El 26 de març de 1993 l’IEFC va signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual se li cedia l’ús d’uns espais de les plantes baixa i soterrani 
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de l’edifici Residència Ramon Llull (amb una superfície construïda de 963,90 m2) i de les 
sales situades a l’última planta de les dues terrasses dels edificis Escola d’Enginyeria 
Tècnica Industrial Urgell A (amb una superfície construïda de 75,62 m2) i Escola 
d’Enginyeria Tècnica Industrial Urgell B (amb una superfície construïda de 180,02 m2). 
 

IV. Segons l’escrit de 10 de març de 2008 del president delegat de la que era l’Àrea de 
Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona, dirigit a l’IEFC, es va reiterar la 
necessitat per part de la corporació d’utilitzar els espais ocupats per l’Institut, per tal de 
disposar d’espais on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació i es permetia a 
l’Institut continuar ocupant els espais a precari per a un període transitori que finalitzaria el 
30 de setembre de 2009. 
 

V. Per acord de la Junta de Govern de 25 de març de 2010, es va aprovar l’autorització d’ús 
en precari, a favor de l’IEFC així com el document administratiu que regula la mateixa, 
formalitzat el 12 de maig de 2010, sobre determinats espais del Recinte Industrial. 
  

VI. Per Decret de 16 de juny de 2010 del president delegat de la que era l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns es va aprovar la reversió, amb efectes 1 de setembre de 2010, dels espais 
ocupats per l’IEFC dels edificis Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial Urgell B (E15) i 
Paraninf (E16), com a conseqüència de la seva afectació per un projecte d’obres que 
afectava aquests espais. 
 

VII. Actualment l’IEFC continua ocupant els espais la Residència Ramon Llull del Recinte de 
l’Escola Industrial de les plantes soterrani, baixa i altells de la Residència Ramon Llull del 
Recinte de l’Escola Industrial, amb una superfície total de 1.073,69 m2, en virtut del darrer 
document administratiu signat entre les parts el 26 de febrer de 2013. 
 

VIII. Segons el pacte tercer del vigent document administratiu, “la cessió d’ús en precari dels 
referits espais ho és per cursos acadèmics complets i es renovarà de forma tàcita per 
cursos acadèmics complets fins al 30 de setembre de 2017, moment en el qual aquests 
espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona”. 
 

IX. L’IEFC ha manifestat a la Diputació la seva necessitat de continuar ocupant els espais 
referits. 
 

X. Actualment, malgrat que la Diputació de Barcelona manté la intenció de reubicar en els 
espais del Recinte de l’Escola Industrial part dels seus serveis i departaments, la corporació 
té la voluntat de mantenir a l’IEFC, amb caràcter gratuït, en l’ús en precari dels espais del 
Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, fins el 30 de setembre de 2019 perquè 
pugui continuar desenvolupant amb normalitat la seva activitat. 
 

XI. Entre les principals finalitats de la Diputació de Barcelona figura la de portar a terme 
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats 
beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 

XII. Les finalitats de l’IEFC són d’utilitat social per al conjunt dels ciutadans i el seu 
desenvolupament redunda en benefici dels interessos de caràcter local. 
 

Per donar suport a les finalitats que volen assolir, ambdues parts, de mutu acord, es 
reconeixen plena capacitat per a aquest acte i acorden els següents 

 

PACTES 

 

Primer. La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 d’octubre de 2017, 
a favor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, dels espais pertanyents al Recinte de 
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l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que es detallen a 
continuació: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 1.073,69 m2 

Planta 
soterrània 
Planta 
baixa 
Altells 

 
Segon. La cessió d’ús en precari dels espais a favor de l’IEFC és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
 
Tercer. La cessió d’ús en precari dels referits espais és per un termini de 2 anys, fins el 30 
de setembre de 2019, prorrogable per acord exprés de les parts per 2 anys més, moment en 
el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona.  
 
Quart. L’IEFC ha de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en precari a la 
realització de les seves finalitats específiques, concretament, al desenvolupament i 
promoció de tota mena d’activitats relacionades amb la fotografia, la imatge i els 
audiovisuals, i les seves aplicacions en l’àmbit de l’administració pública i l’interès general, 
de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran automàticament a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, l’IEFC no 
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de l’IEFC 
dimanin. 
 
Sisè. El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de 
Barcelona, amb requeriment a l’IEFC amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, per la 
devolució per part de l’IEFC o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es destinin a 
una finalitat diferent de l’actual. 
 
Setè. Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.- DETERMINAR que la cessió d’ús, a efectes comptables, es realitza d’acord 
amb el que estableix la norma 19a de la Instrucció de comptabilitat de l’administració 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar 
la corresponent operació patrimonial d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de 
la Diputació de Barcelona, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en 
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i un edicte 
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que s’exposarà al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, perquè es puguin 
presentar les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Cinquè.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió d’ús en 
precari de l’espai esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari 
expressament. 
 
Sisè.- FACULTAR al diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se d’aquests acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús a 
precari dels espais que ocupa actualment la Fundación Universitaria Europea de 
Relaciones Públicas, com a titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, 
en l’edifici Residència Ramon Llull, del Recinte de l’Escola Industrial.- 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: 
 
“Fets 

 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat 

al Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura 
inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici 
E05, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 

 
2. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 

Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, 
mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al 
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de 
publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i 
empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats. 

 
3. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 

Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de 
lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al 
compliment de finalitats d’interès general, la qual es troba inscrita en el Registre 
estatal de Fundacions Docents Privades. 

 
4. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme 

tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen 
activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de 
finalitats d’interès comú, com és el cas de l’Escola Superior de Relacions 
Públiques. 
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5. Des de 1978, s’han signat diversos convenis entre la Diputació de Barcelona i 
l’Escola Superior de Relacions Públiques, pels quals es cedia en precari a la 
FUERP tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència 
Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial. 

 
6. Actualment, la FUERP utilitza en precari amb caràcter gratuït determinats espais 

de la Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, com a titular de 
l’Escola Superior de Relacions Públiques d’acord amb el document administratiu 
signat amb la Diputació de Barcelona el 29 de setembre de 2016, aprovat 
prèviament per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 
2016. 

 
7. El pacte tercer d’aquest document estableix que “la cessió d’ús en precari dels 

referits espais ho és fins el 30 de setembre de 2017, atesa la durada dels cursos 
acadèmics, moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació 
de Barcelona.” 

 
8. Malgrat que el trasllat de la FUERP a la nova seu estava previst per a l’any 2017, 

en data 14 de juny de 2017, ha notificat a la Diputació de Barcelona la 
impossibilitat per circumstàncies sobrevingudes derivades de tràmits 
administratius de traslladar-s’hi, de forma que sol·liciten una moratòria de la cessió 
i poder continuar ocupant els espais durant el curs acadèmic 2017/2018. 

 
9. La Diputació de Barcelona manté la intenció de recuperar els espais del Recinte 

de l’Escola Industrial però com la necessitat no és immediata, té la voluntat de 
renovar l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza 
actualment la FUERP fins com a màxim el 30 de setembre de 2018. 

 
10. A l’expedient consten la memòria del director de Serveis de Planificació 

Econòmica i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
de data 29 i 30 de juny de 2017, respectivament. 

 
Fonaments de dret  
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats 
i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica 
per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 

 
2. L’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 

patrimoni dels ens locals (RPC), permet la cessió en precari de l’ús dels béns 
patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 

 
3. En compliment del que disposa l’article 75.4 RPC, la FUERP no resta en relació de 

dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni dirigeix la seva activitat, ni 
presta la seva conformitat als actes que dimanin de la Fundació. 
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4. Tal i com estableix l’article 76 RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé 
feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació, 
per la devolució d’aquest per part del precarista i també, automàticament, en el cas 
que el bé es destini a una altra finalitat. 

 
5. L’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) atribueix al Ple la 
competència per a les cessions per qualsevol títol de l’ús de béns patrimonials, 
delegables en la Junta de Govern.  

 
6. D’acord amb l’apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril 
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), la competència per a 
l’aprovació de l’expedient correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, en 
haver-li delegat l’exercici d’aquelles competències, que lleis diferents de la LBRL 
atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable. 

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

ACORDS 
 
Primer.- CEDIR l’ús en precari a favor de la Fundación Universitaria Europea de 
Relaciones Públicas (FUERP), com a titular de l’Escola Superior de Relacions 
Públiques, amb efectes d’1 d’octubre de 2017 i fins el 30 de setembre de 2018, l’espai 
que es detalla a continuació, ubicat al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer 
Urgell, núm. 187, de Barcelona: 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 Residència Ramon Llull (edifici E05) 551,25 m
2
 Planta baixa 

 
Segon.- APROVAR el document administratiu que recull les condicions de la cessió 
d’ús en precari, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI, A FAVOR 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS, SOBRE 
DETERMINATS ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE 
L’ESCOLA INDUSTRIAL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per.... 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITÀRIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), amb 
NIF G-60747250, representada per... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al 
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
II. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de 
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la 
formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les 
activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits 
(administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats. 
 
III. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de lucre que 
destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al compliment de finalitats 
d’interès general, i que es troba inscrita en el Registre estatal de Fundacions Docents 
Privades. 
 
IV. El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions 
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar en 
precari tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull 
del Recinte de l’Escola Industrial. 
 
V. Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la Diputació 
tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre que fos possible 
amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en finalitzar el curs acadèmic 
iniciat. 
 
VI. Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la Diputació 
de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de manifest la 
necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la mateixa, i es 
mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre de 2009 el conveni 
signat el 19 de desembre de 1978. 
 
VII. Per escrits del President delegat de la que era l’Àrea de Coordinació i Govern Local de 
la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 2008, dirigits a l’Escola 
Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de Barcelona, respectivament, es va 
reiterar la necessitat per part de la corporació d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per tal 
de disposar de centres on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació i es 
permetia a l’Escola la utilització dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009. 
 
VIII. La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué 
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, acordà 
aprovar l’autorització d’ús en precari, a favor de la FUERP, sobre determinats espais situats 
a la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte Industrial, amb una 
superfície construïda de 551,25 m

2
. 

 
IX. Aquesta autorització d’ús es formalitzà a través d’un document administratiu, signat el 29 
de setembre de 2010, el qual establí en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús en precari 
ho era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs de forma tàcita 
fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertirien a la Diputació 
de Barcelona. 
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X. La FUERP va buscar alternatives d’edificis i espais on poder continuar la seva activitat 
docent i, dintre de les possibles alternatives, estava interessada en adquirir l’edifici propietat 
de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada Avda. Diagonal, a 
la ciutat de Barcelona. 
 
XI. Mentre s’estudiava la viabilitat de la proposta i amb l’objecte que l’Escola Superior de 
Relacions Públiques continués desenvolupant la seva activitat docent, la Diputació de 
Barcelona mantingué a la FUERP l’ús en precari, amb caràcter gratuït, i fins el 31 d’agost de 
2016 dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, mitjançant la 
formalització de l’oportú document administratiu signat en data 24 de juliol de 2014. 
 
XII. Finalment, la FUERP adquirí un edifici situat al número 50 del carrer Sepúlveda de 
Barcelona i després d’haver realitzat les modificacions urbanístiques i obres necessàries 
preveia el seu trasllat el proper any 2017. 
 
XIII. Durant el curs acadèmic 2016/2017 la FUERP ha continuat ocupant l’espai en virtut del 
document administratiu que van signar les parts en data 29 de setembre de 2016, la minuta 
del qual va aprovar prèviament la Junta de Govern de la Diputació el 28 de juliol de 2016. 
 
XIV. El 14 de juny de 2017 la FUERP ha notificat a la Diputació que per circumstàncies 
sobrevingudes no ha pogut realitzar el trasllat previst a la nova seu i sol·licita una moratòria 
de la cessió i poder continuar ocupant els espais durant el curs acadèmic 2017/2018. 
 
XV. Amb l’objecte que l’Escola Superior de Relacions Públiques continuï desenvolupant 
amb normalitat la seva activitat docent, la Corporació té la voluntat de mantenir a la FUERP, 
amb caràcter gratuït, en l’ús en precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que 
utilitza actualment, fins el 30 de setembre de 2018. 
 
XVI. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques 
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats beneficioses per 
al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú, com és el cas de 
l’Escola Superior de Relacions Públiques. 
 
XVII. Les finalitats de l’Escola Superior de Relacions Públiques són d’utilitat social per al 
conjunt dels ciutadans i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de 
caràcter local. 
 
Per donar suport a les finalitats que volen assolir, ambdues parts, de mutu acord, es 
reconeixen plena capacitat per a aquest acte i acorden els següents 
 

PACTES 
 
Primer. La Diputació de Barcelona cedeix l’ús en precari, amb efectes 1 d’octubre de 2017, 
a favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a 
titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, els espais que es detallen a continuació, 
pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona: 
 
 

ACTIU DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

SITUACIÓ 

F000900 
Residència Ramon Llull (edifici 
E05) 

551,25 m
2
 Planta baixa 
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Segon. La cessió d’ús en precari dels espais a favor de la FUERP és gratuïta i el seu ús 
merament tolerat. 
 
Tercer. La cessió d’ús en precari dels referits espais és fins el 30 de setembre de 2018, 
atesa la durada dels cursos acadèmics, moment en el qual aquests espais, en tot cas, 
revertiran a la Diputació de Barcelona.  
 
Quart. En cas que el 30 de setembre de 2018 la FUERP no entregui a la Diputació de 
Barcelona lliures, vacus i expedits els espais cedits, s’obliga a satisfer en concepte de 
penalització la quantitat de 1.405,69 euros per cada mes que superi la dita data, excepte 
quan aquest retard sigui per causa imputable a tercers. Aquest import resulta de multiplicar 
3 euros per m

2 
d’espai útil cedit (85 % de la superfície construïda) i és equivalent al preu 

mínim que aplica la Diputació de Barcelona en els arrendaments d’espais a entitats sense 
ànim de lucre. 
 
Cinquè. La FUERP ha de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús en precari a la 
realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la formació superior de 
futurs professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al 
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les 
organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els 
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran 
automàticament a la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, la FUERP no 
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta 
Corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de la FUERP 
dimanin. 
 
Setè. El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de 
Barcelona, amb requeriment a la FUERP amb un mes d’antelació i preavís de sis mesos, 
per la devolució per part de la FUERP o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es 
destinin a una finalitat diferent de l’actual. 
 
Vuitè. Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
contenciós administratiu. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 
 

Tercer.- DETERMINAR que la cessió d’ús, a efectes comptables, es realitza d’acord 
amb el que estableix la norma 19a de la Instrucció de comptabilitat de l’administració 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar 
la corresponent operació patrimonial d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de 
la Diputació de Barcelona, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en 
el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i un edicte 
que s’exposarà al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, perquè es puguin 
presentar les al·legacions que s’estimin pertinents. 
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Cinquè.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es considerarà aprovada definitivament la cessió d’ús en 
precari de l’espai esmentat, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari 
expressament. 
 
Sisè.- FACULTAR el diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se d’aquests acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la minuta d’un 
conveni a formalitzar amb Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió 
d’ús de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“1. Fets 
 
La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de 
Caritat són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de 
naturalesa jurídica patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de 
qualsevol altra forma de cessió d’ús. 
 
La gestió efectuada per la Diputació de Barcelona dels béns immobles de la Fundació 
Pública Casa de Caritat ve determinada per l’encomanda de gestió prevista a l’article 8 
del Text refós dels seus estatuts, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de 
1996 i publicats al BOPB núm. 40, de 15 de febrer de 1996. 
 
Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostra societat i que afecta, 
especialment, al dret d’accés a l’habitatge, les administracions públiques, de forma 
general, s’han implicat en fomentar polítiques d’ajuda a les persones socialment més 
desfavorides i, en concret, en l’àmbit de l’accés a l’habitatge. 
 
La Diputació de Barcelona, com administració pública implicada en la millora del 
territori, s’ha plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a 
aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, ja sigui perquè han estat 
desnonades o perquè no poden pagar un habitatge. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013, s’aprovà la minuta d’un 
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús, a favor 
d’aquesta última, de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

244 
 

El conveni se signà el 25 de setembre de 2013 i es van incloure trenta habitatges per 
impulsar el referit programa. 
 
El pacte segon del conveni establia que si durant la vigència d’aquest la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran 
ser també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
El 30 d’octubre de 2014 es va aprovar una addenda al conveni de 25 de setembre de 
2013, que se signà el 15 de desembre de 2014, a on es van incloure tretze habitatges 
més en el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
Amb posterioritat i per acord de la Junta de Govern de 26 de gener de 2017, s’aprovà 
l’addenda número II al conveni formalitzat el 25 de setembre de 2013, que se signà el 
21 d’abril de 2017 a on es van incloure 14 habitatges més per continuar impulsant el 
Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, que finalitza el 24 de 
setembre de 2017. 
 
2. Proposta de conveni 
 
L’esmentada proposta s’ha materialitzat mitjançant escrit rebut el 5 de maig de 2016, 
pel qual Càritas Diocesana de Barcelona s’ha adreçat a la Diputació de Barcelona 
manifestant que per continuar amb la missió d’acollir i donar suport als col·lectius més 
desfavorits la seva voluntat és la de seguir gestionant els habitatges que ja van ser 
cedits amb els anteriors convenis i addendes esmentats i renovar i ampliar el referit 
conveni per tal de disposar de nous habitatges, amb la finalitat de destinar-los al seu 
Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, que finalitza 24 de 
setembre de 2017. 
 
Càritas Diocesana de Barcelona manifesta que amb els esmentats convenis s’ha 
pogut oferir allotjament a famílies que es trobaven en situacions d’exclusió social i 
residencial, tenint en compte la situació de crisi actual a la qual ens trobem. 
 
Aquests habitatges han permès incrementar el parc d’habitatges unifamiliars que 
Càritas Diocesana de Barcelona destina a persones i famílies en situació d’especial 
vulnerabilitat que han permès ampliar aquest projecte social. 
 
Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat privada sense ànim de lucre de 
l’Església catòlica que té com objectius promoure, orientar i coordinar l’acció social i 
caritativa de la Diòcesi, i com a finalitat ajudar a la promoció humana i al 
desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar a la societat i promoure la 
justícia social. 
 
Com a conseqüència de que els convenis mitjançant els quals es van cedir un total de 
57 habitatges i que s’esmenten a continuació, finalitzen el proper 24 de setembre de 
2017: 
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 Conveni entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona 
relatiu a la cessió d´us de 30 habitatges per impulsar un Programa d’habitatges 
per a persones en risc d’exclusió social signat el 25 de setembre de 2013.  

 

 Addenda al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la Diputació de 
Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús de 13 
habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social signat el 15 de desembre de 2014. 

 

 Addenda número II al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relativa a la cessió 
d’ús de 14 habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social, signat el 21 d’abril de 2017. 

 
A l’actualitat Càritas ha manifestat que existeix la necessitat de continuar utilitzant els 
habitatges ja cedits anteriorment pels convenis i addendes esmentats i disposar de 
nous habitatges, motiu pel qual es creu oportú atendre aquesta petició de 5 de maig de 
2016, atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb Càritas 
Diocesana de Barcelona per impulsar programes que permetin garantir l’habitatge a 
aquelles persones amb risc d’exclusió social. 
 
Càritas i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (en endavant la Fundació) 
desenvolupen conjuntament l’esmentat programa d’habitatge adreçat a les famílies en 
risc d’exclusió social que bàsicament es resumeix com segueix: 

 
a) Que Càritas va promoure i recolzar la creació al juliol de 1990 de la Fundació, 

amb l’objectiu que fos l’entitat especialitzada en la gestió d’aquest programa i 
que donés resposta efectiva a les diferents necessitats d’habitatge dels 
programes socials de Càritas. 

 
b) Que l’esmentada Fundació dóna resposta a famílies i persones que es troben 

mancades de recursos personals i materials i, per tant, en risc d’exclusió social, 
arrel del canvi de context socieconòmic, provocat per la forta crisi social i 
econòmica que ha ocasionat en els darrers anys un fort empitjorament de la 
situació de les famílies. 

 
c) Que l’objectiu general del Projecte que gestionen Càritas i la Fundació és oferir 

habitatges i potenciar l’acompanyament de les famílies que en seran usuàries, 
per ajudar-les a arribar a una situació de no dependència i assolir la seva 
inclusió social amb una vida autònoma. 

 

Un cop examinat l’esmentat programa, s’efectuen les següents consideracions: 
 

a) Que s’adequa a les polítiques públiques que vol impulsar la Diputació de 
Barcelona en matèria d’habitatge social. 

 
b) Que està impulsat i desenvolupat per una entitat privada de reconeixement 

general i notòria implicació en l’acció social i caritativa resultant, la seva 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

246 
 

activitat, dotada d’interès públic complementari de les finalitats dels agents 
públics d’habitatge. 

 
c) Que l’actuació de Càritas redunda en benefici dels habitants dels municipis de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, es considera convenient establir un conveni únic per a la consecució 
de finalitats d’interès comú mitjançant el qual la Diputació mantindria els 57 habitatges 
ja cedits per l’anterior conveni i addendes esmentats dels quals finalitza la seva 
vigència el proper 24 de setembre de 2017 i també s’aporten tres nous habitatges de 
propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat dels 
quals Càritas s’encarregaria de la seva gestió per continuar amb les tasques d’acollida 
i habitatge a famílies desfavorides mitjançant el seu Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social implementat per la Fundació Foment de l’Habitatge 
Social. 
 
Els tres nous habitatges que mitjançant aquest conveni es cedeixen són els 
corresponents al carrer Concòrdia, 35 1r 1a, carrer Vilamarí, 31 3r 2n i Xifré, 25-27 3r 
2a de Barcelona, dels quals s’han de fer obres per tal de que assoleixin els mínims 
d’habitabilitat, que aniràn a càrrec de Càritas. 
 
Prèviament al lliurament de l’habitatge del carrer Xifré, 25-27 de Barcelona la Diputació 
farà obres d’arranjament del terra que aniran al seu càrrec.  
 
La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la 
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta, 
per la qual cosa es creu oportú atendre la petició de Càritas Diocesana. 
 
3. Fonaments de dret. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 12 de juny de 
2017 respectivament. 
 
D’acord amb l’article 8 del Text refós dels Estatuts de la Fundació Pública Casa de 
Caritat, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de 1996 i publicats al BOPB 
núm. 40, de 15 de febrer de 1996, pel qual s’encomana la gestió dels béns immobles 
d’aquesta Fundació a la Diputació de Barcelona. 
 
Segons el que estableix l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat 
jurídica per a disposar dels seus béns. 
 
D’acord amb l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, de caràcter bàsic, juntament amb els articles 203 i 219 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 8 i 72 del Decret 336/1988, de 17 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

247 
 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò referent 
als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Segons el previst a l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, de caràcter bàsic, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, que admet l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de 
béns patrimonials quan la valoració de motivacions de caràcter social faci prevaler una 
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
L’article 8.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, de caràcter no bàsic, que vincula la gestió dels béns patrimonials al 
desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques en vigor i, en 
particular, al de la política d’habitatge, en coordinació amb les administracions 
públiques competents.  
 
D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació amb els principis de 
publicitat i transparència, se sotmet aquest conveni a informació pública.  
 
Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local, amb les cessions gratuïtes d’ús se seguirà el 
procediment de la norma 19a. de reconeixement i valoració “Adscripcions i altres 
cessions gratuïtes d’ús de béns i drets”. 
 
Vist l’article 47.1 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, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que els 
convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable. 
 
Vist l’apartat 3.4 g) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) correspon per delegació del Ple de la 
Diputació de Barcelona a la Junta de Govern la competència objecte d’aquest 
dictamen.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de 
diversos habitatges-que figuren a l’annex adjunt al conveni-propietat de la Diputació de 
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Barcelona i de la Fundació Pública Casa Caritat, per a impulsar un Programa 
d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
Segon.- APROVAR INICIALMENT la minuta de conveni a favor de Càritas Diocesana 
de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, de diversos d’habitatges, propietat de la 
Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat, d’acord amb el text 
que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES PER A IMPULSAR UN 
PROGRAMA D’HABITATGES PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada  
 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA representada per  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de 

Caritat són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de naturalesa 
jurídica patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de qualsevol altra 
forma de cessió d’ús. 

 
2. D’acord amb l’article 8 del Text refós dels estatuts de l’Organisme Autònom Local 

Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, actualment a la Secció Econòmico-Administrativa i de Gestió Immobiliària. 

 

3. Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostra societat i que afecta especialment 
al dret d’accés a l’habitatge, les administracions públiques, de forma general, s’han 
implicat en fomentar polítiques d’ajuda a les persones socialment més desfavorides i, 
en concret, en l’àmbit de l’accés a l’habitatge, i la Diputació no pot desconèixer aquesta 
realitat i s’ha plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a 
aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, ja siguin perquè han estat 
desnonades o perquè no poden pagar un habitatge. 

 
4. Càritas Diocesana de Barcelona (en endavant Càritas) és una entitat sense ànim de 

lucre amb personalitat jurídica pròpia creada per l’Església catòlica, que té per missió 
promoure, orientar, potenciar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de la diòcesi i 
la finalitat d’ajudar a la promoció humana i el desenvolupament integral de les 
persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. 

 

5. Càritas i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (en endavant la Fundació) 
desenvolupen conjuntament un programa d’habitatge adreçat a les famílies en risc 
d’exclusió social. 

 

6. Càritas va promoure i recolzar la creació al juliol de 1990 de la Fundació, amb l’objectiu 
que fos l’entitat especialitzada en la gestió d’aquest programa que donés resposta 
efectiva a les diferents necessitats d’habitatge dels programes socials de Càritas. 
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7. La Fundació dona resposta a les necessitats de les famílies i persones que es troben 
mancades de recursos personals i materials i, per tant, en risc d’exclusió social, arrel 
del canvi de context socioeconòmic, provocat per la crisi social i econòmica que ha 
ocasionat en els darrers anys un fort empitjorament de la situació de les famílies. 

 

8. Càritas Diocesana de Barcelona d’acord amb els seus estatuts, té com a fins específics 
els següents: 
 

1. Estudiar els problemes de la carència de béns que la societat planteja dins l’àmbit 
diocesà per tal de trobar-hi solucions conforme a la dignitat humana i a les 
exigències de la justícia i de la caritat. 

 
2. Col·laborar a la formació de la consciència del Poble de Déu en matèria de justícia 

social i de caritat, i difondre el coneixement dels problemes existents amb la 
denúncia evangèlica de les injustícies que els engendren, agreugen o prolonguen. 

 

3. Fomentar i canalitzar la comunicació cristiana de béns donant suport a les 
necessitats en llurs esforços de promoció humana integral. 

 

4. Orientar i coordinar les accions eclesiàstiques d’assistència i promoció social 
sobre les persones, grups humans i comunitat, en el seu més ampli sentit, i 
especialment les realitzades per les Càrites Parroquials, Inter parroquials i de 
Zona Pastoral. 

 

5. Fomentar el desenvolupament institucional, promovent i secundant iniciatives en 
ordre a la solució dels problemes dels necessitats cooperant amb altres 
organismes, confessionals o no, amb aquestes mateixes finalitats.  

 

6. Mantenir una adequada connexió amb el Consell de Govern de l’Arxidiòcesi i amb 
els diversos agents de l’acció pastoral per tal que l’acció de Càritas es dugui a 
terme inserida en una pastoral de conjunt. 

 

7. Donar resposta efectiva a les necessitats que sorgeixin en els casos d’emergència 
local i col·laborar en les accions que es promoguin a nivell nacional, estatal o 
internacional. 

 

9. En data 5 de maig de 2016 Càritas Diocesana de Barcelona s’ha adreçat a la Diputació 
de Barcelona manifestant que per continuar amb la missió d’acollir i donar suport als 
col·lectius més desfavorits, la seva voluntat és la de seguir gestionant els habitatges 
que ja van ser cedits amb el conveni de 25 de setembre de 2013 i les seves dues 
addendes, renovant i ampliant el referit conveni que finalitza el 24 de setembre de 
2017, per tal de disposar de nous habitatges, amb la finalitat de destinar-los al seu 
Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 

 
10. Entre les competències pròpies de les diputacions, d’acord amb l’article 36 lletra d), de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es troba la de 
col·laborar per a la consecució de fins d’interès comú, i en el marc de les competències 
pròpies de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. 

 
11. D’acord amb l’article 3.4 g) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del 
Ple (publicada al BOPB del 22 d’abril de 2016), aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple de la Diputació de Barcelona. 
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12. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, han considerat 
oportú instrumentalitzar i regular en un únic conveni administratiu, els següents actes 
jurídics:  
 

 Conveni entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu 
a la cessió d´us de 30 habitatges per impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social signat el 25 de setembre de 2013.  

 

 Addenda al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la Diputació de 
Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús de 13 
habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social signat el 15 de desembre de 2014. 

 

 Addenda número II al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relativa a la cessió d’ús 
de 14 habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social, signat el 21 d’abril de 2017. 

 

13. Per tal de que Càritas pugui continuar amb la missió d’acollir i donar suport als 
col·lectius més desfavorits prolongant la gestió dels habitatges ja cedits i ampliant el 
número d’habitatges, com a conseqüència de que el conveni de cessió d’ús signat el 
25 de setembre de 2013 finalitza el 24 de setembre de 2017. 

 
14. La Diputació mitjançant dictamen aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària 

de ..... de 2017 va aprovar la subscripció del present conveni entre la Diputació de 
Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, que es regeix pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni regular la cessió d’ús de caràcter gratuït a favor de Càritas 
Diocesana de Barcelona de tres nous habitatges i dels 57 habitatges que ja van ser cedits 
mitjançant conveni de cessió d’ús signat el 25 de setembre de 2013 i les seves 
corresponents addendes -que figuren a l’annex adjunt- propietat de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per impulsar un Programa d’habitatges per a persones en 
risc d’exclusió social. 
 
Els tres nous habitatges que mitjançant aquest conveni es cedeixen són els corresponents 
al carrer Concòrdia, 35 1r 1a, carrer Vilamarí, 31 3r 2n i carrer Xifré, 25-27 3r 2a de 
Barcelona. 
 
Segon. Identificació dels habitatges 
 
2.1. Els habitatges disponibles relacionats a l’annex I, són apropiats per a la finalitat i 

l’objecte de la cessió, d’acord amb el previst al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel 
qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 

 
2.2. La Diputació de Barcelona lliurarà a Càritas la cèdula d’habitabilitat i el certificat 

energètic de cadascun dels habitatges objecte de cessió. 
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2.3. Si durant la vigència del conveni la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa 
de Caritat disposen de més habitatges, podran ser també objecte de cessió 
mitjançant la signatura d’una addenda. 

 

2.4. Càritas, durant la vigència del conveni, podrà revertir a benefici de la Diputació de 
Barcelona algun dels habitatges objecte de cessió, mitjançant la formalització de la 
signatura d’un acta de recepció que s’ajustarà al previst al pacte 14.5 del present 
conveni. 

 
Tercer. Destinació dels habitatges 
 
3.1. Els habitatges s'han de destinar a persones amb risc d’exclusió social dins del 

Programa d’habitatges d’exclusió social. 
 
3.2. Càritas no pot subrogar, traspassar, arrendar o cedir per qualsevol altra títol l’ús dels 

habitatges objecte d’aquest conveni, ni tampoc el títol habilitat per al seu ús, atès que 
s’han tingut en compte característiques pròpies de Càritas excepte en el cas del 
previst en el pacte 6.1 del present conveni. 

 

Quart. Entrada en vigor i durada del conveni  
 

4.1. El present conveni entrarà en vigor en el moment de la darrera signatura, amb efectes 
des del dia 25 de setembre de 2017.  

 
4.2. El conveni té una durada 4 anys, d’acord amb el que es preveu a l’article 49 h).1 de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i finalitzarà el 24 de 
setembre de 2021.  

 

4.3. Es pot prorrogar, per acord exprés de les parts, per quatre anys més. 
 

Cinquè. Contraprestació econòmica  
 
La cessió d’ús dels habitatges objecte d’aquest conveni és gratuïta  
 
Sisè. Gestió dels habitatges 

 
6.1. La cessió dels habitatges implica l’assumpció de la responsabilitat d’adjudicació i de 

gestió per part de Càritas, sens perjudici de la facultat que se li atorga de cedir-ne a la 
Fundació Foment de l’Habitatge Social la seva gestió. 

 
Càritas i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social desenvolupen 
conjuntament un programa d’habitatge adreçat a les famílies en risc d’exclusió social. 

 
Càritas va promoure i recolzar la creació al juliol de 1990 de la Fundació, amb 
l’objectiu que fos l’entitat especialitzada en la gestió d’aquest programa que donés 
resposta efectiva a les diferents necessitats d’habitatge dels programes socials de 
Càritas. 

  
6.2. Atesa la dimensió i les característiques pròpies de cadascun dels habitatges, queda a 

criteri de Càritas la determinació del nombre de persones que es podran allotjar en 
cadascun dels habitatges, mantenint la ràtio establerta en el Decret 141/2012, de 30 
d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
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6.3. Resta a criteri de Càritas la concreció de l’instrument jurídic de cessió pel qual es 
vincularan els habitatges amb les persones que els ocupin, que en tot cas restarà 
supeditat al termini de vigència d’aquest conveni 

 

6.4. Càritas lliurarà anualment a la Diputació de Barcelona una memòria explicativa de la 
gestió dels habitatges, deixant constància del compliment de l’obligació de destinació 
dels habitatges a persones amb risc d’exclusió social dins del Programa d’habitatges 
d’exclusió social. La referida memòria contindrà les persones que ocupen aquests 
habitatges i els possibles canvis d’ocupants que s’hagin produït. 

 
Setè. Estat i lliurament dels habitatges i de la documentació 

 
7.1. Càritas és coneixedora de l’estat en què la Diputació li lliura els habitatges. 
 

7.2. Càritas reconeix que 57 habitatges ja van ser cedits en el seu dia pels següents 
convenis esmentats a continuació: 

 

 Conveni entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu 
a la cessió d’ús de 30 habitatges per impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social signat el 25 de setembre de 2013.  

 

 Addenda al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la Diputació de 
Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús de 13 
habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social signat el 15 de desembre de 2014. 

 

 Addenda número II al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús 
de 14 habitatges per a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social signat el 21 d’abril de 2017. 

 

7.3 Diputació de Barcelona mitjançant aquest conveni cedirà l’ús de tres nous habitatges, 
els que corresponen al carrer Concòrdia, 35 1r 1a, carrer Vilamarí, 31 3r 2n i carrer 
Xifré, 25-27 3r 2a de Barcelona, dels quals s’han de realitzar obres per tal de que 
assoleixin els mínims d’habitabilitat, les quals aniran a càrrec de Càritas. 

 
Prèviament al lliurament de l’habitatge del carrer Xifré, 25-27 de Barcelona la Diputació farà 
obres d’arranjament del terra que aniran al seu càrrec. 
 
Vuitè. Obligacions econòmiques diverses   
 
Seran a càrrec de Càritas: 

 
8.1. Els pagaments directes corresponents a : 

 

 Els consums dels serveis que es derivin de l’ús de cadascun dels habitatges cedits 
i de les contractacions de les corresponents pòlisses de subministraments. 

 La Diputació de Barcelona facilitarà a Càritas la documentació necessària per tal 
que aquesta efectuï el canvi de nom dels subministraments dels habitatges cedits. 

 Les obres de conservació i manteniment ordinari dels habitatges, que per tant 
implica el compromís de fer el seguiment necessari per a garantir el bon ús dels 
habitatges per part dels ocupants. 
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8.2. La Diputació de Barcelona li repercutirà a Càritas les següents despeses: 
 

 L’Impost sobre Béns Immobles, així com les d’altres impostos i taxes estatals, 
autonòmics i municipals. 

 Les despeses comunitàries ordinàries.  

 Qualsevol altra despesa que sigui legalment repercutible 
 

8.3. Així mateix, la Diputació li repercutirà a Càritas trimestralment una quantia a compte 
de la liquidació definitiva de les despeses repercutibles dels immobles on estan 
situats els habitatges, mitjançant l’emissió del corresponent document liquidatori. 

 
8.4. La Diputació, si s’escau, al tancament de cada exercici, regularitzarà les referides 

liquidacions trimestrals efectuades a compte per Càritas. 
 

8.5. Resta a l’arbitri de Càritas la possibilitat que aquesta repercuteixi les despeses 
contingudes en aquest pacte a les persones allotjades i/o el cobrament de 
mensualitats de cessió de l’habitatge. 

 

8.6. Seran a càrrec de Càritas les reparacions extraordinàries dels habitatges quan el 
deteriorament dels mateixos sigui imputable als ocupants. 

 
Seran a càrrec de la Diputació de Barcelona: 
 

8.7. Les reparacions extraordinàries dels habitatges, a fi de conservar-los en l’estat de 
servei per a l’ús convingut, llevat quan el deteriorament sigui imputable als ocupants. 

 
Novè. Obres de conservació, manteniment i reparació   

 
9.1. Càritas no podrà fer cap tipus d’obra exceptuant petites reparacions de manteniment 

d’instal·lacions que requeriran l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona. A 
aquest efecte, Càritas ha de presentar la corresponent sol·licitud a l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 
S’exceptuen les obres previstes, al pacte 9.2 en relació als nous tres habitatges que es 
cediran mitjançant aquest conveni, que aniran a càrrec de Càritas. 

 
9.2 En relació als nous habitatges cedits mitjançant aquest conveni, els corresponents al 

carrer Concòrdia, 35 1r 1a, carrer Vilamarí, 31 3r 2n i carrer Xifré, 25-27 3r 2a de 
Barcelona, han de realitzar-se reformes per tal de que assoleixin les condicions 
mínimes d’habitabilitat d’acord amb el previst al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, les 
referides obres aniran a càrrec de Càritas. 

 
9.3 En relació a l’habitatge del carrer Xifré, 25-27 3r 2a de Barcelona s’hauran de realitzar 

obres d’arranjament del terra que aniran a càrrec de Diputació de Barcelona i que es 
realitzaran prèviament al lliurament del referit habitatge. 

 
Desè. Responsabilitat i assegurances  
 

10.1. La Diputació està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil o penal 
per les vicissituds que es produeixin en els habitatges cedits. 

 
10.2. Així mateix, la Diputació no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o la seguretat 

dels habitatges, ni tampoc de les instal·lacions, el mobiliari i els espais utilitzats.  
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10.3. Càritas és responsable dels possibles danys i perjudicis que puguin produir-se en les 
persones, els béns i en els habitatges cedits, sempre que hi hagi causa imputable a 
l’ús derivat de l’objecte d’aquest conveni. 

 
10.4. En el cas que la Diputació s'hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, Càritas 

rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import i, si correspon, els interessos 
de demora, sempre que hi hagi causa imputable a l’ús derivat de l’objecte d’aquest 
conveni, sens perjudici que pugui reclamar aquest import als causants directes dels 
danys. 

 

10.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, Càritas ha de contractar o ha 
d'incloure en les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials, els habitatges objecte d’aquesta cessió, per tal de cobrir els danys que per 
determinades causes es puguin produir. 

 
10.6. Les indemnitzacions que es produeixin com a conseqüència de l’anteriorment 

esmentat ús es destinaran per Càritas a reparar els danys causats o a fer front a 
qualsevol responsabilitat derivada dels riscos coberts. 

 

Onzè. Constitució d’una comissió de seguiment. 
 

11.1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un membre designat per 
cadascuna de les parts, que s’encarregarà de fer el seguiment del present conveni i 
de les actuacions que hi tinguin incidència. 

 
11.2. El seu règim d’actuació s’adequarà a allò establert per la normativa bàsica que regula 

el règim del sector públic. 
 

Dotzè. Seguretat 
 
Càritas ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que els habitatges compleixin, a cada 
moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, les mesures de seguretat i 
l'evacuació. 
 
Tretzè. Causes d’extinció  
 
El present conveni s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de Càritas, per les causes 
següents: 

 
a) Per denuncia motivada i expressa d’una part, amb un preavís de sis mesos. 
 
b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, 

que no hagi estat atès en el termini concedit des de la notificació. 
 

c) Per la finalització de l’objecte del conveni o del termini de vigència. 
 

d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
 

e) Per resolució de mutu acord del conveni abans del termini pactat. 
 

f) Per extinció de la personalitat jurídica de Càritas, sempre que no la succeeixi un altre 
ens. 
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Catorzè. Efectes de l’extinció del conveni  
 

14.1. Càritas s’obliga a deixar lliures i vacus a disposició de la Diputació els habitatges 
objecte d'aquest conveni, des de l’extinció independentment del motiu, i li reconeix la 
potestat d'acordar-ne i executar-ne el llançament. 

 
14.2. L’extinció de la cessió comporta la reversió automàtica de les obres, les millores i les 

instal·lacions que s’hagin realitzat als habitatges objecte del conveni a favor de la 
Diputació de Barcelona, sense dret a contraprestació de Càritas. 

 

14.3. Càritas ha de restituir l'estat adequat d’ús dels habitatges, incloent-hi les 
instal·lacions, les obres i les millores realitzades, d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents.   

 

14.4. Les parts han de formalitzar la devolució dels habitatges objecte d’aquest conveni 
mitjançant una acta de recepció.  

 

14.5. En aquest document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general relativa al 
dia de la recepció efectiva i a les persones presents, la informació següent: 

 

 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació. 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi fotografies, si 
s’escau. 

 L’inventari de béns, si en queda algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació sense dret a contraprestació de Càritas. 

 Instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar i que es mantindran i revertiran 
gratuïtament a favor de la Diputació sense dret a indemnització de Càritas. 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministraments. 
 

Quinzè. Naturalesa del present conveni, procediment i jurisdicció competent 
 

15.1. La naturalesa del present conveni és administrativa i s’estableix a l’empara del que 
preveu el capítol II del Títol IX relatiu a les relacions administratives, de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
15.2. La jurisdicció competent per resoldre qüestions litigioses derivades del present 

conveni diferents del desnonament és la jurisdicció contenciosa i administrativa, 
acordant les parts la submissió expressa als jutjats i tribunals de Barcelona. 

 

15.3. El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 

 
Setzè. Requeriment previ a la via jurisdiccional 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini d’un mes des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats” 
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Tercer.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es publicarà 
al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin pertinents.  
 
Quart.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords sense 
necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Cinquè.- DETERMINAR que la cessió d’ús a efectes comptables es realitza d’acord amb 
el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a. de la Instrucció de 
comptabilitat de l’administració local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la seva 
comptabilització. 
 
Sisè.- FACULTAR el Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui derivar-se 
dels presents acords. 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.” 
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar 
l’ús exclusiu de la Sala de les Voltes de la Masia del Recinte Torribera, a favor de 
la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al 

recinte de Torribera, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que 
consta inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F001004 i 
la naturalesa jurídica de bé de domini públic. L’edifici disposa d’una sala d’actes, 
anomenada Sala de les Voltes, amb una superfície construïda de 297 m2. 

 
2. El 25 d’abril de 2007, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona van 

signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual era actualitzar i ampliar el 
marc de col·laboració de totes dues institucions en tot allò que afectava a temes 
de caràcter i contingut patrimonial. 

 
3. El Pacte Cinquè, lletra C), del conveni esmentat, atribueix a la Universitat de 

Barcelona la utilització a títol gratuït dels espais de l’edifici Masia Torribera; en 
concret d’una superfície de 1.400 m2 de les plantes primera i segona, així com de 
l’ús compartit de la sala d’actes (actual Sala de les Voltes) de l’edifici i estableix 
que la Universitat s’ha de fer càrrec de les despeses extraordinàries que comporti 
aquesta utilització. 

 
4. Per conveni signat el 25 de febrer de 2009 amb la Universitat de Barcelona, i 

incorporat al conveni de 25 d’abril de 2007 com a annex XI, es va regular la gestió 
de les despeses comunes de la Masia Torribera, i es va fixar un coeficient mixt de 
superfície i utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200 
a càrrec de la Diputació de Barcelona. 

 
5. El 5 de maig de 2011, la Diputació de Barcelona i el Consorci Parc de Salut Mar 

de Barcelona van signar un conveni autoritzant l’ús de les sales del Recinte 
Torribera gestionades per la Subdirecció de Logística de la Diputació, per a la 
celebració de reunions puntuals i activitats esporàdiques dels serveis del 
Consorci, d’acord amb el procediment d’utilització establert per l’esmentada 
Subdirecció. 

 
6. D’altra banda, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet van signar el 6 d’octubre de 2011 una addenda al conveni de 
col·laboració signat entre les dues institucions el 19 de novembre de 1997, segons 
la qual l’Ajuntament podia fer ús de les sales de les Voltes i annexa de la Masia 
Torribera, per a reunions puntuals i activitats esporàdiques, d’acord amb el 
procediment d’utilització establert per la Subdirecció de Logística de la Diputació. 
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7. Per acord número 463/2015 de 23 de setembre de 2015, la Junta de Govern va 
aprovar l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor 
de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació, durant el 
curs 2015/16.  

 
8. El 8 de juliol de 2016, la Direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera de la 

Universitat de Barcelona va sol·licitar la renovació de l’autorització d’ús fins al 31 
de juliol de 2017. 

 
9. El 12 de juliol de 2016, la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la 

Diputació de Barcelona va comunicar que no existia inconvenient per fer una nova 
cessió de l’espai fins a la data sol·licitada. 

 
10. Derivat de l’anterior, per Dictamen de la Junta de Govern de 29 de setembre de 

2016, amb número de registre d’acords 469/16, es va autoritzar i convalidar amb 
efectes retroactius la utilització des de l’1 de juliol de 2016 i fins 31 de juliol de 
2017 de la Sala de les Voltes a favor de la Universitat de Barcelona, com a aula 
del Campus de l’Alimentació. 

 
11. El 23 de juny de 2017, la Direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera de la 

Universitat de Barcelona ha enviat escrit a la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística de la Diputació de Barcelona pel qual sol·licita la renovació de 
l’autorització d’ús fins al 31 de juliol de 2018. 

 
12. El 26 de juny de 2017, la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la 

Diputació de Barcelona ha comunicat que no existeix inconvenient per autoritzar la 
utilització de la Sala de les Voltes fins el 31 de juliol de 2018. 

 

13. A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 29 i 30 de 
juny de 2017, respectivament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, disposa que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en 
l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 

 
2. Els articles 55 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i concordant 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen, en matèria de 
relacions recíproques entre les diferents administracions, que hauran de prestar, en 
el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions 
puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats. En termes similars 
es pronuncia l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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3. L’apartat 3, de l’article 3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, estableix que els poders públics han de col·laborar amb les universitats 
per a la consecució de llurs objectius 

 

4. L’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques ajustaran les 
seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi de lleialtat 
institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i assistència. 

 
5. Els articles 84, 86 i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 

administracions públiques, regulen l’ús privatiu dels béns demanials emparat en el 
títol d’autorització que ha de ser per temps inferior a quatre anys, que no comporta 
la transformació del domini públic. 

 

6. La competència per l’atorgament de les autoritzacions d’ús correspon al president 
de la corporació en virtut de l’article 60 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 366/1988, de 17 d’octubre. 

 
7. La Presidenta de la Diputació ha delegat en la Junta de Govern aquesta 

competència d’acord amb l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’autorització d’ús exclusiu de la Sala de les Voltes 
a favor de la Universitat de Barcelona per a ésser destinada a aula del Campus de 
l’Alimentació des de l’1 d’agost de 2017 fins al 31 de juliol de 2018, prorrogable fins al 
31 de juliol de 2019, en les mateixes condicions d’utilització que fins a l’actualitat, a 
excepció del termini, i que constaven a l’informe de la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística que va emetre en data 29 de juliol de 2015. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Tercer.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Quart.- FACULTAR el Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui 
derivar-se dels presents acords. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
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35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’addenda de 
modificació de dos convenis relatius a la finca Flor de Maig, pels quals es regula 
la concessió demanial dels edificis i espais de la dita finca, a favor de la 
Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia, 
ampliant el termini de vigència en 15 anys, fins el 13 de juny de 2040.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca Flor de Maig, situada al 

municipi de Cerdanyola del Vallès, en virtut del Decret núm. 3341/1968 de 26 de 
desembre de 1968 del Ministeri d’Hisenda (BOE núm. 24 de 28 de gener de 
1969), i d’escriptura pública atorgada davant el notari Federico Trias de Bes i Giró, 
el 30 de maig de 1969, amb número de protocol XXX, per la qual pel qual es cedí 
gratuïtament l’immoble Sanatori Antituberculós Flor de Maig a favor de la 
Diputació de Barcelona per a ésser destinat a centre assistencial per a malalts 
mentals senils, entre d’altres, per un període de cinc anys, durada que s’ha 
acomplert amb escreix, i en virtut de donació d’obra nova realitzada per la 
Fundació Juan March a favor de la Diputació de Barcelona atorgada en escriptura 
pública davant el notari de Barcelona Isidro de las Cagigas Martínez, el 9 de març 
de 1977, amb número de protocol XXX. 

 
Figura inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Cerdanyola del Vallès com 
a finca registral número 126. 

 
Consta de dues referències cadastrals, la referència XXX que es correspon en 
exclusiva amb els edificis de la Institució Montserrat Montero i la referència XXX 
que es correspon amb la part restant de la finca. 

 
Els edificis i espais que inclou la finca tenen la naturalesa jurídica de domini públic 
afecte a un servei públic amb finalitat psiquiàtrica. 

 
2. La Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia (abans 

Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia) i a la qual 
ens referirem d’ara endavant indistintament com Fundació Catalònia, és una 
entitat sense ànim de lucre que destina els seus recursos a l’atenció, assistència i 
promoció personal, familiar i social de les persones disminuïdes, bàsicament 
dependents de centres gestionats per l’entitat. Entre les seves activitats informa, 
orienta, assessora i dóna assistència a familiars, tutors i guardadors, i acull, dóna 
residència i internament, en centres propis i concertats, a disminuïts, i proporciona 
assistència, tractaments mèdics, terapèutics i psicològics. 

 
3. La Fundació Catalònia utilitza els espais i edificis de la finca Flor de Maig 

següents: 
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- Edificis i instal·lacions de la Institució Montserrat Montero, d’acord amb el 
conveni de 13 de juny de 1989, amb una durada de 36 anys, per a destinar-
los a centre residencial per a l’assistència de disminuïts psíquics severs i 
profunds. 

 
- Edificis i instal·lacions del Centre de Formació i Treball Flor de Maig no 

transferits a la Generalitat, d’acord amb el conveni signat el 4 de juny de 2009 
que finalitza el 13 de juny de 2025, per fer coincidir la durada amb l’anterior 
títol d’ús. 

 
4. La Fundació Catalònia, ha invertit 4.752.503 d’euros, durant el període 2011-2016, 

en l’acondicionament dels edificis objecte de concessió demanial. 
 
5. La Fundació Catalònia, mitjançant escrit amb registre d’entrada en la corporació 

de 6 d’octubre de 2016, ha sol·licitat l’ampliació de les actuals concessions en 15 
anys més per tal de continuar realitzant la seva activitat així com per amortitzar les 
inversions recentment realitzades i les que té previstes. 

 
6. En aquest sentit val a dir que ha informat i aportat documentació relativa a un nou 

projecte de millora i adequació del les instal·lacions i d’adequació dels espais per 
facilitar el desplaçament sense barreres arquitectòniques així com de construcció 
d’un edifici destinat a tallers. 

 
7. La Diputació no té necessitat a mig o llarg termini de l’ús dels edificis i 

instal·lacions de la finca Flor de Maig. 
 
8. La finca Flor de Maig no està inclosa en cap pla o projecte de la corporació vigent 

o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un altre 
servei públic diferent de l’actual o que presti la corporació i que sigui de la seva 
competència o per destinar-lo a serveis administratius propis de la corporació. 

 
9. La Fundació Catalònia té un objecte i finalitats d’interès general. 
 
10. Consta a l’expedient, els certificats cadastrals, la memòria de la Direcció de 

Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària, de 29 i 30 de juny de 2017, respectivament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), article 5, sobre la plena capacitat jurídica pel compliment dels seus fins, 
dins l’àmbit de les seves respectives competències, per a adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, 
establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos 
establerts i exercitar les accions previstes a les lleis. 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

265 
 

2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 
dels ens locals (en endavant RPC), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica 
plena per a adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets. 

 
3. LRBRL article 36.1.d) relatiu a la cooperació al desenvolupament econòmic i 

social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

 
4. Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques 

(en endavant LPAP), article 183 de caràcter bàsic pel que fa a l’aplicació dels 
principis de lleialtat institucional i l’obligació de cooperació i assistència, i article 
185 de caràcter supletori, respecte dels principis als que s’ajustaran aquestes 
relacions i respecte a les sol·licituds efectuades per administracions, en relació a 
béns determinats de titularitat d’altres administracions. 

 
5. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, 
respecte dels principis de lleialtat institucional, cooperació, col·laboració i 
assistència recíproca per al compliment de les funcions que corresponen a altres 
administracions. 

 
6. LRBRL, article 55 lletra e, respecte la prestació de cooperació i assistència activa 

que les administracions puguin precisar. 
 
7. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, article 107, pel que fa al principi de lleialtat institucional.   
 
8. LPAP, els articles i apartats següents: 6 sobre els principis que inspiren 

l’administració i gestió dels béns i drets de domini públic, 84 en relació a la 
necessitat de títol habilitant per la ocupació de béns de domini públic, articles 93.1 
a 93.4 relatius a les concessions demanials, art. 100 relatiu a l’extinció de les 
concessions, 101.1, 101.3 i 101.4 pel que fa al destí de les obres en extingir-se el 
títol i 102.2 i 102.3 pel que fa a la liquidació de les concessions. 

 
9. RPC, resulten d’aplicació els següents articles de caire general sobre els béns de 

domini públic: 3 relatiu a la definició de béns de domini públic, 4 i 5 sobre l’afecció 
a l’ús públic i a un servei públic, respectivament, 7 respecte la inalienabilitat, 
inembargabilitat i imprescriptibilitat, 19 que estableix la supletorietat del dret 
estatal no bàsic en matèria de règim local i béns públics, i els articles específics 
relatius a les concessions demanials següents: 59, respecte l’ús privatiu que 
exigeix la concessió, 61 sobre els principis que regeixen la concessió, 62 en 
relació amb les clàusules de les concessions administratives, 63 relatiu a la 
memòria explicativa que cal presentar en sol·licitar l’ocupació privativa, 64 a 68 
relatius al projecte i la convocatòria de concurs, 69 sobre la formalització de la 
concessió en escriptura pública o document administratiu, 70 que estableix les 
causes específiques d’extinció de la concessió, 71 que determina la necessitat 
d’incoació d’expedient en l’exercici de la facultat de cessar l’ús privatiu del domini 
públic. 
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10. Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
que estableix que la competència en matèria de concessions correspon al Ple de 
la corporació quan supera l’import de 3 milions d’euros o el 10 % dels recursos 
ordinaris. 

 
11. Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 

atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple (publicada 
al BOPB de 22 d’abril de 2016), per la qual el Ple ha delegat en la Junta de 
Govern d’acord amb l’article 3.2.a) la competència sobre les concessions sobre 
béns de la corporació de qualsevol naturalesa sempre que el seu valor superi els 
3.000.000 d’euros i fins al límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost. 

 
Vistos els certificats cadastrals i, atès que el valor dels béns d’ambdues concessions 
separadament supera 3.000.000 d’euros i és, en qualsevol cas, inferior al 10 % dels 
recursos ordinaris de la corporació, es proposa, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- AMPLIAR fins el 13 de juny de 2040 la durada de les concessions demanials 
de béns de la finca Flor de Maig, regulats en els convenis de 13 de juny de 1989 i 4 de 
juny de 2009, a favor de la Fundació Privada Pro Persones amb discapacitat 
intel·lectual Catalònia. 
 
Segon.- APROVAR les minutes d’addendes de modificació dels pactes dels dits 
convenis que regulen la durada dels mateixos, i que s’adjunten com a annexos I i II al 
present dictamen. 
 
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, mitjançant un anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província i la referència d’aquesta publicació al tauler electrònic de 
la seu electrònica d’aquesta corporació, de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
publicació al BOPB, per tal de que es puguin presentar les reclamacions o al·legacions 
que es considerin pertinents. 
 
Quart.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions 
durant el tràmit d’informació pública, es consideraran aprovades les modificacions dels 
convenis. 
 
Cinquè.- DETERMINAR que les concessions demanials, a efectes comptables, es 
realitzen d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19ª 
de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona 
que s’adjunten com Annex, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, 
en el moment de mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
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36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’addenda de 
modificació del pacte segon del conveni, formalitzat en data 14 de febrer de 2001 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en relació amb l’ús 
atorgat a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici Poliesportiu i instal·lacions 
esportives de la zona est del Recinte Mundet.- 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: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries del 

Recinte Mundet, inscrit a l’inventari de béns de la corporació amb el codi d’actiu 
F00043, amb naturalesa jurídica de bé de domini públic, on es troba l’edifici 
Poliesportiu i les instal·lacions esportives de la zona est. 

 
2. D’acord amb l’article 8 del Text refós dels Estatuts de l’organisme autònom local 

Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió 
Immobiliària Patrimonial, actualment Secció Econòmico Admnistrativa i de Gestió 
Immobiliària, integrada en l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 

3. El 8 de juny de 2000, la Comissió de Govern de la Diputació va aprovar un 
Dictamen relatiu a la cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici Poliesportiu 
i instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet. 

 

4. El 14 de febrer de 2001, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van 
signar el conveni aprovat. 

 

5. El pacte segon d’aquest conveni establia que «La Diputació de Barcelona cedeix a 
l’Ajuntament de Barcelona, en tant no s’efectuïn d’acord amb la Carta Municipal de 
Barcelona les pertinents adscripcions, l’ús de les instal·lacions esportives i mobiliari 
que les complementa, situades a la zona Est del recinte de les Llars Mundet, i de 
l’edifici Poliesportiu, que figuren relacionats i grafiats en el plànol annex. La cessió 
d’ús que es constitueix per aquest document, ho és amb caràcter gratuït i indefinit, 
entretant no es duguin a terme les referides adscripcions, moment en el qual es 
procedirà a regularitzar, de conformitat i previs els acords que corresponguin, el 
règim de titularitats.» 

 

6. D’acord amb l’informe de valoració que consta a l’expedient de data 4 de juliol de 
2017, el valor dels espais objecte del conveni excedeix els 3.000.000 d’euros i és 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la corporació. 

 

7. A l’expedient consta la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
de data 3 de juliol de 2017 i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni de data 4 de juliol 
de 2017. 
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Fonaments de dret  
 
1. La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic obliga a adaptar el termini de vigència dels convenis d’acord amb 
els límits de durada determinada no superior a quatre anys prevista a l’article 
49.h).1r, llevat que normativament es prevegi un termini superior. 

 
2. Atesa la naturalesa jurídica dels béns objecte del conveni, l’operació patrimonial 

adient no és la cessió d’ús sinó la concessió demanial prevista a l’article 93 de la 
Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, que 
ha d’atorgar-se per temps determinat i amb un termini de durada màxima de 75 
anys, incloses les pròrrogues. 

 

3. La competència per a l’aprovació d’aquest expedient correspon a la Junta de 
Govern, en virtut del paràgraf segon de l’apartat primer de la disposició addicional 
segona del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic i l’apartat 3.2.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), pel qual és competent per atorgar les concessions sobre béns corporatius de 
qualsevol naturalesa sempre que el seu valor superi els 3.000.000 d’euros i fins al 
límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 

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

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el pacte segon del conveni signat el 14 de febrer de 2001 entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per adequar-lo a la normativa 
vigent. 
 
Segon.- APROVAR una addenda per modificar el pacte segon del conveni esmentat 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA 

 
Modificació del conveni de 14 de febrer de 2001 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona en relació a la cessió de l’ús a aquest últim de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet. 

 
Barcelona,       

 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 

 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per  

 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
El pacte segon del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en data 14 de febrer de 2001, relatiu a la cessió d’ús a aquest últim de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet establia que «La 
Diputació de Barcelona cedeix a l’Ajuntament de Barcelona, en tant no s’efectuïn d’acord 
amb la Carta Municipal de Barcelona les pertinent adscripcions, l’ús de les instal·lacions 
esportives i mobiliari que les complementa, situades a la zona Est del recinte de les Llars 
Mundet, i de l’edifici Poliesportiu, que figuren relacionats i grafiats en el plànol annex. La 
cessió d’ús que es constitueix per aquest document, ho és amb caràcter gratuït i indefinit, 
entretant no es duguin a terme les referides adscripcions, moment en el qual es procedirà a 
regularitzar, de conformitat i previs els acords que corresponguin, el règim de titularitats.»  

 
La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic obliga a adaptar el termini de vigència dels convenis d’acord amb els límits de durada 
determinada no superior a quatre anys prevista a l’article 49.h).1r, llevat que normativament 
es prevegi un termini superior. 

 
Els espais objecte del conveni tenen naturalesa jurídica de bé de domini públic.  

 
Atesa la naturalesa jurídica dels béns objecte del conveni, l’operació patrimonial adient no 
és la cessió d’ús sinó la concessió demanial prevista a l’article 93 de la Llei 3/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, que ha d’atorgar-se per temps 
determinat i amb un termini de durada màxima de 75 anys, incloses les pròrrogues. 

 
La Diputació de Barcelona ha aprovat la subscripció d’aquesta addenda per Dictamen de 
data ................. de la Junta de Govern, en virtut del paràgraf segon de l’apartat primer de la 
disposició addicional segona del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic i l’apartat 3.2.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), pel qual és 
competent per atorgar les concessions sobre béns corporatius de qualsevol naturalesa 
sempre que el seu valor superi els 3.000.000 d’euros i fins al límit del 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 

 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona també ha aprovat la subscripció de l’addenda 
mitjançant........................ 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat i acorden modificar la redacció del 
pacte segon del conveni subscrit el 14 de febrer de 2001, d’acord amb els següents  

 
PACTES 

 
Primer. Modificació del pacte segon 

 
La redacció actual del pacte segon del conveni signat el 14 de febrer de 2001 és la que es 
transcriu a continuació: 

 
“Segon: La Diputació de Barcelona cedeix a l’Ajuntament de Barcelona, en tant no 
s’efectuïn d’acord amb la Carta Municipal de Barcelona les pertinent adscripcions, l’ús de les 
instal·lacions esportives i mobiliari que les complementa, situades a la zona Est del recinte 
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de les Llars Mundet, i de l’edifici Poliesportiu, que figuren relacionats i grafiats en el plànol 
annex. La cessió d’ús que es constitueix per aquest document, ho és amb caràcter gratuït i 
indefinit, entretant no es duguin a terme les referides adscripcions, moment en el qual es 
procedirà a regularitzar, de conformitat i previs els acords que corresponguin, el règim de 
titularitats.” 

 
La nova redacció, segons la modificació acordada adequada a la normativa vigent, es 
transcriu a continuació: 

 
“Segon. La Diputació de Barcelona atorga a l’Ajuntament de Barcelona una concessió 
demanial de l’edifici Poliesportiu i de les instal·lacions esportives i mobiliari que les 
complementa, situades a la zona Est del Recinte Mundet, que figuren relacionats i grafiats 
en el plànol annex. La concessió demanial atorgada és gratuïta i té una durada de 25 anys, 
prorrogables per acord exprés de les parts, per 3 períodes quinquennals. En cap cas pot 
tenir una durada superior a 40 anys, inclòs el període inicial i les pròrrogues. 

 
Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, les parts la signen per 
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 

Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de vint dies, 

mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i la referència d’aquesta 

publicació al tauler electrònic de la seu electrònica d’aquesta corporació, per tal que 

puguin presentar-se les al·legacions que es considerin pertinents. 

 

Quart.- DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit 

d’informació pública, es considerarà aprovada l’addenda de modificació del conveni, 

sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 

 

Cinquè.- DETERMINAR que la concessió demanial, a efectes comptables, es realitza 

d’acord amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19a de la 

Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i es procedeix a realitzar la corresponent operació 

patrimonial, d’acord amb les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació i els 

ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de mecanització de 

l’operació a l’Inventari. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Turisme 

 

37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments afectats per 
l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”: Via Blava Llobregat, Via 
Blava Anoia i Via Blava Cardener.- 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: 
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“Fets  
 
1. La Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2016, i per Junta de Govern, va 

aprovar el “Pla d'actuació de mandat 2016-2019” que estableix les prioritats 
estratègiques de l'equip de govern, l'organització dels recursos de la corporació al 
servei d'aquestes prioritats i les principals línies d'actuació per als propers anys. El 
Pla estableix com a missió principal del mandat la d'"enfortir la capacitat dels 
governs locals com a institucions centrals per a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, contribuint al progrés i al reequilibri territorial de Catalunya". En aquest 
sentit, el document fixa els objectius estratègics de la Diputació per aquest període, 
i entre d’altres, l’objectiu del foment de l'estructura productiva local i de l'ocupació. 
La Gerència de Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents línies 
d’actuació: promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació 
turística i internacionalització de projectes turístics locals. 

 
Per tal de desenvolupar el turisme als municipis i comarques de Barcelona, des del 
mandat anterior, i en base a l’experiència de suport territorial desplegada durant els 
anys anteriors, es van impulsar entre les diferents administracions implicades en el 
territori la gestió turística, amb programes quadriennals acordats i impulsats amb la 
Diputació de Barcelona. Aquests programes estan vertebrats en base al respectiu 
Consell Comarcal i aquells municipis de la comarca que consideren el turisme com 
un factor de desenvolupament. També hi són implicades aquelles associacions 
empresarials turístiques que així ho consideren. 

 
2. Des de l’Oficina Tècnica de Turisme es va considerar la possibilitat de posar en 

valor el recorregut que fa el Riu Llobregat i els seus afluents, l’Anoia i el Cardener, 
desplegant una infraestructura adequada, tal com han fet altres països al nostre 
entorn europeu, aprofitant el curs fluvial de grans rius que connecten punts d’alt 
interès, per tal de generar nous productes turístics, considerant a més el fet que el 
Llobregat és un riu que té el seu naixement, la desembocadura i tot el seu 
recorregut a l’interior de les comarques barcelonines, connectant la conurbació de 
Barcelona amb el Pirineu. 

 
En aquest context, es va fer un estudi exhaustiu sobre els recursos turístics 
existents al voltant del Riu Llobregat i els seus afluents principals, el Cardener, 
l’Anoia, la Riera de Merlès, el Bastareny i el Calders. Cal entendre en un sentit molt 
ampli la referència “recurs turístic”, en el sentit d’incorporar serveis com 
l’allotjament, la restauració, el comerç, el transport, etc. com d’altres recursos que 
són centrals, com els de caràcter natural, cultural i patrimonial, industrial, 
paleontològic, gastronòmics, enoturístics, etc... com a nou producte turístic, integrat 
per un gran nombre de recursos complementaris, que podien atraure una gran 
diversitat de visitants i viatgers. 

 
3. Un dels objectius de la Diputació de Barcelona és impulsar l’estructura productiva 

local i el foment de l’ocupació, que es desplegarà mitjançant projectes estratègics. 
L’impuls de projectes innovadors que fomentin els hàbits saludables i siguin 
accessibles a tothom, convergeix amb la finalitat de promoure la vertebració de 
camins i senders de la demarcació, especialment les Vies Blaves Barcelona. 
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L’objectiu específic d’aquesta línia d’actuació és impulsar i gestionar les actuacions 
necessàries que permetin la constitució de la Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i 
Via Blava Cardener, orientades a la mobilitat lenta. Així com dotar-les amb 
equipaments orientats al turisme actiu, esportiu, cultural i patrimonial.  

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, ha engegat un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els 
seus afluents Anoia i Cardener que establirà recorreguts i convertirà en transitables 
més de 300 quilòmetres a la vora dels rius per tal que s’hi puguin fer excursions a 
peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com ara la bicicleta o el cavall. 
L’objectiu del projecte és posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de 
Barcelona i fer que siguin un motor d’atracció turística cap a l’interior del país. 

 
4. La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves gira a l’entorn del riu Llobregat, 

l’únic que neix i mor a la demarcació de Barcelona. Aquesta Via Blava recorrerà 186 
quilòmetres al llarg de les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el 
Vallès Occidental i el Barcelonès. Començarà a les fonts de Castellar de N’Hug i 
finalitzarà a la desembocadura d’El Prat de Llobregat. Al llarg del riu es faran 
actuacions per millorar el recorregut de la vora del curs fluvial, recuperar camins 
històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertirà en accessibles espais 
naturals fins ara desconeguts o descuidats per tal què la ciutadania i els visitants en 
puguin gaudir. També s’obriran noves connexions i s’establiran relacions de 
mobilitat sostenible entre els municipis del Llobregat, fet que contribuirà a la cohesió 
del territori. Les diferents actuacions previstes permetran recuperar la història del 
Llobregat i convertir el riu i la seva llera en un recurs paisatgístic, natural, social, 
cultural i patrimonial que millorarà la qualitat de vida dels veïns i alhora atraurà 
turisme interior i exterior. 

 
Amb aquest projecte la Diputació de Barcelona vol potenciar el conjunt d’elements 
que formen part d’una realitat territorial marcada per un element comú: el riu, i 
instaurar noves connexions entre municipis que es podran recórrer només a través 
de mitjans de mobilitat sostenible: en bicicleta, en cavall o a peu. A més de voler la 
connexió entre territoris i municipis, apropant les persones al riu també es vol 
promocionar el patrimoni, la cultura i el paisatge, ampliar l’oferta de qualitat 
d’activitats d’oci i salut, i aconseguir fer difusió dels valors mediambientals, 
especialment del valor de l’aigua. 

 
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.2) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, 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 tipus referits a 
una pluralitat de destinataris. 
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2. 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. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- APROVAR el conveni tipus entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
afectats per l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona” (Via Blava 
Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener), d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE ................... 
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE GLOBAL “VIES BLAVES BARCELONA” (VIA 
BLAVA LLOBREGAT, VIA BLAVA ANOIA, VIA BLAVA CARDENER). 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
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 BOPB 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. 
 
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE ............., representat per l’Il·lm./a. Alcalde/sa Sr....., 
assistit pel Secretari/ària de l’ens, Sr/a ....................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst a l’article 36 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, ve desenvolupant polítiques, accions i actuacions 
de turisme, a les comarques del seu àmbit competencial, com un factor de 
desenvolupament econòmic territorial. 
 
Per tal de desenvolupar el turisme als municipis i comarques de Barcelona, des del mandat 
anterior, i en base a l’experiència de suport territorial desplegada durant els anys anteriors, 
es van impulsar entre les diferents administracions implicades en el territori la gestió 
turística, amb programes quadriennals acordats i impulsats amb la Diputació de Barcelona. 
Aquests programes estan vertebrats en base al respectiu Consell Comarcal i aquells 
municipis de la comarca que consideren el turisme com un factor de desenvolupament. 
També hi són implicades aquelles associacions empresarials turístiques que així ho 
consideren. 
 
Els ens implicats en la gestió turística comarcal despleguen un Pla d’Acció Anual, dissenyat 
en funció de les seves prioritats i objectius, en base a unes línies estratègiques plantejades 
des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, per tal d’avançar en la consecució 
d’uns objectius turístics comuns pel conjunt de tot el territori. D’aquesta manera 
s’estableixen accions per a la millora de l’oferta turística a fi que aquesta sigui sostenible i 
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de qualitat, per desplegar un sistema d’atenció i informació turística per als visitants, per 
recollir informació turística dels visitants i per a la promoció de la seva oferta turística al 
mercat català especialment en la demarcació de Barcelona.   
 
Es considera també la possibilitat de posar en valor el recorregut que fa el Riu Llobregat i 
els seus afluents, l’Anoia i el Cardener, desplegant una infraestructura adequada, tal com 
han fet altres països del nostre entorn europeu, aprofitant el curs fluvial de grans rius que 
connecten punts d’alt interès per generar nous productes turístics, considerant a més el fet 
que el Llobregat és un riu que té el seu naixement, la desembocadura i tot el seu recorregut 
a l’interior de les comarques barcelonines, connectant la conurbació de Barcelona amb el 
Pirineu. 
 
En aquest context, es va fer un estudi exhaustiu sobre els recursos turístics existents al 
voltant del Riu Llobregat i els seus afluents principals, el Cardener, l’Anoia, la Riera de 
Merlès, el Bastareny i el Calders. Cal entendre en un sentit molt ampli la referència “recurs 
turístic”, en el sentit d’incorporar tant serveis com l’allotjament, la restauració, el comerç, el 
transport, etc. com d’altres recursos que són centrals, com són els de caràcter natural, 
cultural i patrimonial, industrial, paleontològic, gastronòmics, enoturístics, etc... com a nou 
concepte de producte turístic, integrat per un gran nombre de recursos complementaris, que 
poden atraure una gran diversitat de visitants i viatgers. 
 
Un dels objectius estratègics que preveu el Pla d’Actuació del Mandat 2015-2019 de la 
Diputació de Barcelona és impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació, el 
qual es desplegarà mitjançant projectes estratègics. L’impuls de projectes innovadors que 
fomentin els hàbits saludables i siguin accessibles a tothom, convergeix amb la finalitat de 
promoure la vertebració de camins i senders de la demarcació, especialment les Vies 
Blaves Barcelona.  
 
Aquest objectiu estratègic s’ha de portar a terme mitjançant diferents línies d’actuació, entre 
les quals es destaca la definida com a “Vies Blaves Barcelona”. L’objectiu específic 
d’aquesta línia d’actuació és impulsar i gestionar les actuacions necessàries que permetin la 
constitució de la Via Blava Llobregat, la Via Blava Anoia i la Via Blava Cardener, orientades 
a la mobilitat lenta, i dotant-les amb equipaments orientats al turisme actiu, esportiu, cultural 
i patrimonial. 
 
El 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, i la Generalitat de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a 
la redacció i tramitació del Pla Director Urbanístic “Vies Blaves Barcelona” per tal de 
disposar d’un instrument de planejament urbanístic que, des d’una perspectiva general i 
estructural del territori afectat estableixi les directrius i determinacions que es precisin per 
coordinar el planejament urbanístic municipal, sobre la protecció del sòl no urbanitzable, i en 
definitiva, per a reservar el sòl per aquesta concreta destinació. La finalitat és establir la 
delimitació territorial per potenciar el turisme relacionat amb els espais naturals dels rius 
Llobregat, Cardener i Anoia, amb especial atenció a l’interès social. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
ha engegat un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i 
Cardener, que establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la 
vora dels rius per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no 
motoritzats com ara la bicicleta o el cavall. L’objectiu del projecte és posar en valor la natura 
i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un motor d’atracció turística 
cap a l’interior del país. L’envergadura del projecte el converteix en únic al sud d’Europa. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

275 
 

La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves gira a l’entorn del riu Llobregat, l’únic 
que neix i mor a la demarcació de Barcelona. Aquesta Via Blava recorrerà 186 quilòmetres 
al llarg de les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el 
Barcelonès. Començarà a les fonts de Castellar de N’Hug i finalitzarà a la desembocadura 
d’El Prat de Llobregat. Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de la vora 
del curs fluvial, recuperar camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertirà 
en accessibles espais naturals fins ara desconeguts o descuidats per tal què la ciutadania i 
els visitants en puguin gaudir. També s’obriran noves connexions i s’establiran relacions de 
mobilitat sostenible entre els municipis del Llobregat, fet que contribuirà a la cohesió del 
territori. Les diferents actuacions previstes permetran recuperar la història del Llobregat i 
convertir el riu i la seva llera en un recurs paisatgístic, natural, social, cultural i patrimonial 
que millorarà la qualitat de vida dels veïns i alhora atraurà turisme interior i exterior. 
 
Amb aquest projecte la Diputació de Barcelona vol potenciar el conjunt d’elements que 
formen part d’una realitat territorial marcada per un element comú: el riu, i instaurar noves 
connexions entre municipis que es podran recórrer només a través de mitjans de mobilitat 
sostenible: en bicicleta, en cavall o a peu. A més de voler la connexió entre territoris i 
municipis, apropant les persones al riu també es vol promocionar el patrimoni, la cultura i el 
paisatge, ampliar l’oferta de qualitat d’activitats d’oci i salut, i aconseguir fer difusió dels 
valors mediambientals, especialment del valor de l’aigua. 
 
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. 
 
En el marc de les directrius i determinacions del Pla Director Urbanístic “Vies Blaves 
Barcelona” –actualment en tràmit-, així com la del planejament urbanístic municipal que 
escaigui i dels projectes constructius respectius i d’altres actuacions que se’n derivin, la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments implicats, com a ens destinataris de les 
actuacions, considerant que el projecte “Vies Blaves Barcelona” és d’interès comú, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en el seu desenvolupament i en la seva execució, 
establint mitjançant el present conveni les condicions generals per tal de dur a terme les 
actuacions encaminades a assumir l’execució del projecte en la seva globalitat i assumir els 
compromisos necessaris per fer possible la realització del projecte, que hauran de ser 
concretades mitjançant els corresponents convenis específics. 
 
La minuta del conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
de data ........................... i per Acord de ...... de l’Ajuntament de .......... de data ................... 
Reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el present 
conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i 
l’Ajuntament de ................., en ordre a la determinació dels compromisos que assumiran 
cadascuna de les parts derivades de la planificació, projecció, aprovació, execució i 
finançament de les obres, al seu pas pel municipi, en relació amb el projecte global “Vies 
Blaves Barcelona”, sota la denominació de “Via Blava Llobregat”, “Via Blava Anoia” i “Via 
Blava Cardener”, aprovat per la Diputació de Barcelona en el pla turístic i el Pla de Mandat 
2015-2019, en el marc de les directrius i determinacions del Pla Director Urbanístic “Vies 
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Blaves Barcelona”, així com del planejament urbanístic municipal que escaigui, dels 
projectes constructius respectius i d’altres actuacions que se’n derivin. 
 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament de ................... 
 
1.- En relació amb el projecte constructiu, l’Ajuntament es farà càrrec de les actuacions 
següents: 
 

 L’aprovació inicial i definitiva del projecte que afecti al seu terme municipal. 

 Resoldre sobre les eventuals reclamacions i/o l’estimació o desestimació de les 
al·legacions que es puguin formular dins del període d’informació pública del projecte.  

 Encarregar a la Diputació la publicació conjunta del projecte en el Butlletí Oficial 
corresponent. 

 
2.- D’acord amb allò establert en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, encomanarà a la Diputació de Barcelona la gestió de les 
expropiacions i/o ocupacions temporals dels terrenys de titularitat privada afectats pel 
projecte constructiu necessàries per a portar a terme el projecte objecte del present conveni.  
 
3.- Adoptarà els acords oportuns en ordre a l’aprovació dels expedients d’expropiació i dels 
actes que se’n derivin, així com executar o encarregar les funcions que calguin per tal de 
dur a terme el projecte esmentat, al seu pas pel municipi, tot això amb la coordinació que es 
dugui a terme la Diputació de Barcelona.   
 
4.- Posarà temporalment a disposició de la Diputació de Barcelona, els terrenys de titularitat 
pública que siguin necessaris fins l’acabament de les obres segons la relació de béns i drets 
afectats continguda en el projecte constructiu. 
 
5.- L’Ajuntament, d’acord amb el seu àmbit de titularitat municipal, autoritzarà salvat el dret 
de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres competències concurrents a la 
Diputació de Barcelona a l’execució de les obres contingudes en els projectes Via Blava 
Llobregat, Via Blava Anoia i Via Blava Cardener. 
 
6.- Assumirà qualsevol altra actuació necessària per a l’execució del projecte. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
1.- La Diputació de Barcelona assumirà les actuacions d’impuls, coordinació i execució del 
projecte global “Vies Blaves Barcelona”, que inclou, entre d’altres, les següents actuacions: 
 

 La redacció dels projectes constructius Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via 
Blava Cardener amb contractes externs de serveis. 

 La licitació, l’adjudicació i l’execució de les obres de cadascun dels projectes inclosos 
en el projecte global “Vies Blaves Barcelona”.  

 La licitació i l’adjudicació de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i 
salut de les obres, així com altres serveis complementaris necessaris. 

 
2.- La Diputació de Barcelona assumirà la gestió dels tràmits necessaris de publicació 
conjunta dels anuncis corresponents fins a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
3.- Així mateix, i atès que l’execució dels projectes requereix l’ocupació de terrenys públics o 
privats, la Diputació de Barcelona es farà càrrec de:  
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 Gestionar l’encomana de l’Ajuntament de ....... per dur a terme mitjançant el 
procediment ordinari, la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa i/o ocupació 
temporal de tots els terrenys de titularitat privada que siguin necessaris per a 
l’execució de les obres, d’acord amb la relació de béns i drets afectats continguda en 
el projecte constructiu o en els expedients d’expropiació que se’n derivin. Aquesta 
encomana comportarà la cessió provisional dels terrenys a expropiar o ocupar fins el 
lliurament de les obres, un cop s’efectuï la seva recepció. 

 Acceptar l’acord municipal posant temporalment a disposició de la Diputació els 
terrenys de titularitat pública afectats per les obres.  

 Convocar l’Ajuntament a l’acte de recepció de les obres. 

 Lliurar a l’Ajuntament de ...... les obres executades i recepcionades de conformitat, 
així com la possessió dels terrenys expropiats, els quals passaran a formar part del 
patrimoni de l’Ajuntament de ..... un cop rebudes les obres. 

 
4.- La Diputació assumirà el finançament de les actuacions descrites, incloent el 
finançament del preu just dels terrenys privats a ocupar i/o expropiar necessaris per a 
l’execució de les obres amb càrrec als pressupostos corporatius corresponents. 
 
Quart.- Finançament i aplicacions pressupostàries 
 
1.- La Diputació finançarà el cost de les actuacions derivades de la redacció del projecte i de 
l’execució de les obres amb imputació a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin en 
els pressupostos corporatius de les anualitats que correspongui en funció del calendari 
d’execució dels contractes. 
 
2.- Pel que fa als pagaments a què hagi de fer front l’Ajuntament en concepte de preu just 
dels terrenys a expropiar i/o ocupar, aquests seran finançats per la Diputació mitjançant 
l’atorgament d’una subvenció o ajut econòmic en favor de l’Ajuntament o, en el seu cas, 
mitjançant la figura del beneficiari de l’expropiació en els termes previstos en la Llei 
d’expropiació forçosa i normativa de desplegament. Aquestes subvencions i ajuts 
s’imputaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin en els pressupostos 
corporatius de les anualitats que correspongui en funció del calendari d’execució de les 
expropiacions. 
 
3.- El present conveni no té cap contingut econòmic directe, i els drets i obligacions de 
caràcter econòmic que es derivin en un futur de la seva execució seran objecte de 
tractament mitjançant convenis específics en desenvolupament del present conveni, els 
quals hauran de ser aprovats pels òrgans competents d’ambdues parts.  
 
Cinquè- Vigència 
 
El present conveni inicia la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i tindrà una 
durada de 4 anys; no obstant, en qualsevol moment abans de la finalització del termini 
previst, es podrà acordar una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, 
sense perjudici del previst al pacte desè.    
 
Sisè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
 
Sense perjudici de les funcions de coordinació del projecte global “Vies Blaves Barcelona”, 
que es reserva la Diputació de Barcelona, es constituirà una comissió de seguiment, de la 
que formaran part un representant de cadascuna de les parts, que es reunirà quan es 
consideri necessari, i que s’encarregarà de fer el seguiment, interpretació, vigilància i control 
de l’execució del conveni i de resoldre, de mutu acord, les incidències que hi pugui haver.  
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Setè.- Modificació i desenvolupament del conveni 
 
1.- Qualsevol modificació del present conveni serà proposada en el sí de la Comissió de 
seguiment, serà objecte d’aprovació per les parts signatàries i es formalitzarà mitjançant 
addenda a aquest conveni. 
 
2.- En desenvolupament del present conveni, s’adoptaran i formalitzaran aquells acords que 
resultin necessaris per a la regulació d’aspectes específics vinculats a les actuacions 
previstes i al seu finançament. 
 
Vuitè.- Interpretació i compliment 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es 
resoldran per acord d’ambdues parts en el si de la Comissió de seguiment, i, si aquest acord 
no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol 
reclamació davant de la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici d’allò que 
disposa el pacte dotzè. 
 
Novè.- Protecció de Dades. 
 
Les parts acorden expressament que per l’obtenció i el tractament de dades de caràcter 
personal que puguin ser necessàries per al compliment d’aquest conveni, i prèviament a la 
realització de cadascuna de les accions que se’n derivin, s’adoptaran els acords i elaboraran 
els documents pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa vigent de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
Així les parts actuaran com a Responsables de tractament (RT) excepte en el cas de 
l’encomana de la gestió de les expropiacions previstes, en què la Diputació actuarà en nom 
dels Ajuntaments com a Encarregada del Tractament (ET). Així, els intercanvis de dades 
entre RT produiran cessions per a la mateixa finalitat, i l’intercanvi entre el RT i la ET es 
faran sota un acte jurídic vinculant tot establint l’objecte, la naturalesa i la finalitat del 
tractament, la tipologia de dades personals i categories d’interessats i les obligacions i drets 
del RT, tot establint les obligacions de la Diputació en tant que ET. 
 
Desè.- Extinció del conveni 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte i el 
lliurament de les obres executades, o per incórrer en causa de resolució. 
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la seva 

pròrroga. 
 
b) L’acord unànime de les parts signants. 
 
c) L’incompliment dels compromisos assumits per part d’alguna de les parts signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en el termini que s’indiqui. Aquest requeriment serà 
comunicat al responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni. 
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la part que 
l’ha adreçat notificarà a l’altra part signant la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar 
la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 
 
El compliment i resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu de 
determinar els compromisos de cadascuna de les parts.  

 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la 
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, així com per la resta de la normativa que sigui 
aplicable.  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciós-administrativa.  
 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
38.- 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 activitats realitzades per les entitats representatives del 
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de 
serveis, per a l’exercici 2017, per un import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i 
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
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). 
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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 en 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 la Gerència de Serveis de Comerç es volen fomentar les activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin 
com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2017. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent-
cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec a l’aplicació G/30301/43100/48900 del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a 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 disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist 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, i 
publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 2017/9283), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva per la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de 
finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de 
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serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del 
teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2017, el text 
íntegre de la qual és el següent: 

 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER FINANÇAR ACTIVITATS REALITZADES PER LES ENTITATS 
REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS QUE TINGUIN COM A 
OBJECTIU LA MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT 
ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIALS I DE SERVEIS, ANY 2017 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2017/9283 
 
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 (en endavant OGS). 
 
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) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com 
a objectiu: 
 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis. 
 
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa 
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents 
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 
 
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, 
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta 
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit 
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà. 
 
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les 
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, 
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc 
de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local, així com es posa de 
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manifest la necessitat de reconèixer l’esforç de les entitats que treballen per aconseguir un 
autofinançament basat en els propis recursos i la capacitat de prestar serveis més enllà dels 
propis associats. 
 
En concret, es donarà suport a una única actuació inclosa dins del pla d’actuació anual de 
l’entitat. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial. 

 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit 
territorial provincial. 
 

3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2017 a 31 de 
desembre de 2017. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no 
superi aquest nombre de població. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 de l’OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
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1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

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

el model normalitzat (annex 1). 
7) Pressupost previst per a l’actuació per a la que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (annex 2). 
8) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
9) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
10) 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). 

11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (annex 4). 

12) 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). (Només en el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 10.000 
euros). 

13) Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats 
següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost 
individualitzat. Nombre total d’associats/des i, quota anual i derrames previstes de 
l’any 2017. 

14) Declaració del/de la regidor/a competent en matèria de comerç conforme el 
Programa anual d’actuacions de l’entitat peticionària s’adequa a la política comercial 
municipal. 

15) Declaració responsable que la documentació a aportar corresponen als punts 1, 2, 
3, 4 i 5 ja s’ha aportat i no s’ha produït cap variació respecte a la convocatòria de 
l’any 2016. 

 
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 serà des del dia 28 d’agost i fins al 16 de 
setembre, ambdós inclosos. La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat o persona apoderada de 
l’entitat. Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat sol·licitant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions 
 

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant LPACAP). 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. L’òrgan instructor determinarà, 
en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima 
per atorgar les esmentades subvencions (que haurà de ser superior a 30 punts). 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 
 

1) Grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats comercials del territori 
amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i 
actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal si s’escau (fins a un màxim de 30 
punts). 
 

2) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis 
als operadors) (fins a 10 punts). 

 
3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts). 
 
4) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el 

finançament del programa d’actuacions de l’any anterior (fins a un màxim de 20 
punts): 

 
- Percentatges fins a 35%  5 punts 
- A partir de 35% i fins a 50%   10 punts 
- A partir de 50% i fins a 65%   15 punts 
- Més de 65%    20 punts 
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5) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu 
àmbit territorial (fins a 20 punts): 

 
- Percentatges fins a 35%  5 punts 
- A partir de 35% i fins a 50%  10 punts 
- A partir de 50% i fins a 65%  15 punts 
- Més de 65%    20 punts 

 
6) Gestió professionalitzada del projecte de dinamització comercial de l’entitat sol·licitant 

(fins a 10 punts). 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent-cinquanta mil (150.000,00) 
euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost 
vigent de la Corporació.  
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import màxim que es podrà atorgar per actuació i entitat serà de 16.000 euros. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada. 
 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per la determinació de l’import de la subvenció només es tindran 
en compte les despeses elegibles. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2016: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000€ 
- Cofinançament: 10% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000€ 
- Cofinançament: 25% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de 100.000 € fins a 200.000€: 
- Import màxim de la subvenció: 10.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de més de 200.000€: 
- Import màxim de la subvenció: 16.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 
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El percentatge de la subvenció a concedir dins cada tram serà proporcional a la puntuació 
obtinguda. 
 
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 el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local o persona en qui 
delegui. 

 El Diputat delegat de Comerç o persona en qui delegui. 

 Un representant de la Presidència de la Corporació. 

 La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui. 

 La cap de la Unitat de Suport Territorial o persona en qui delegui 

 Dos tècnics/ques superior de Comerç  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, i a efectes de notificació, les subvencions 
atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat en un termini 
màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb l’establert a l’article 45.1.b) de la LPACAP. 
 
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 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la publicació de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat 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 de la 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 de l’OGS. 

 
16. Despeses no subvencionables 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no ser 
que es justifiquin adequadament i corresponguin a l’actuació sol·licitada. 

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats 
romanguin tancats. 
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17. Subcontractació 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 31 de març de 2018. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-
associacions i revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

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

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

l’article 75.2 del RLGS. 
 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

1) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb 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 

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

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
3.- 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 per el total de justificants de despesa que 
representin al percentatge total de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona . 
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució 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. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva Web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament 
 

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

27. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. (4) 

 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 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. 

 

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

Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions per finançar activitats realitzades per les entitats 
representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora 
del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i 
de serveis, any 2017, de la Gerència de Serveis de Comerç. 
 
Codi convocatòria: 2017/9283 
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), es publica l’extracte de la convocatòria, el text 
complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin les següents condicions: 
 

 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no 
superi aquest nombre de població. 

 
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 del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com 
a objectiu: 
 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis 
 
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 màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent-cinquanta mil (150.000,00) 
euros. 
 
L’import màxim que es podrà atorgar per actuació i entitat serà de 16.000 euros. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per la determinació de l’import de la subvenció només es tindran 
en compte les despeses elegibles. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2016: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000€ 
- Cofinançament: 10% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000€ 
- Cofinançament: 25% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de 100.000 € fins a 200.000€: 
- Import màxim de la subvenció: 10.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de més de 200.000€: 
- Import màxim de la subvenció: 16.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 

 
El percentatge de la subvenció a concedir dins cada tram serà proporcional a la puntuació 
obtinguda. 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. L’òrgan instructor determinarà, 
en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima 
per atorgar les esmentades subvencions (que haurà de ser superior a 30 punts). 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 
 

1) Grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats comercials del territori 
amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i 
actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal si s’escau (fins a un màxim de 30 
punts). 

 
2) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis 

als operadors) (fins a 10 punts). 
 

3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts). 
 
4) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el 

finançament del programa d’actuacions de l’any anterior (fins a un màxim de 20 
punts): 

 
- Percentatges fins a 35%   5 punts 
- A partir de 35% i fins a 50%   10 punts 
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- A partir de 50% i fins a 65%   15 punts 
- Més de 65%    20 punts 

 
5) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu 

àmbit territorial (fins a 20 punts): 
 

- Percentatges fins a 35%   5 punts 
- A partir de 35% i fins a  50%  10 punts 
- A partir de 50% i fins a 65%  15 punts 
- Més de 65%    20 punts 

 
6) Gestió professionalitzada del projecte de dinamització comercial de l’entitat sol·licitant 

(fins a 10 punts). 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 28 d’agost i fins al 16 de 
setembre, ambdós inclosos. La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat o persona apoderada de 
l’entitat. Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat sol·licitant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions 
 
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. 
 
Sisè. Altres dades 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no ser 
que es justifiquin adequadament i corresponguin a l’actuació sol·licitada. 

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats 
romanguin tancats. 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2017 a 31 de 
desembre de 2017. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 31 de març 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 

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
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desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent-cinquanta mil (150.000,00) EUR a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de l’any 2017 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional durant l’any 2017, organitzades per entitats culturals 
sense finalitat de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor 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). 
 
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, amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2017, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre, per 
un import màxim de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
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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 BDNS 344399. 
 

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 22.3 de l’Ordenança. 
 

Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 20 de juny de 2017. 
 

Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 19 de juny 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 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, 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 a la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
número 8913/2017 de subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura 
popular i tradicional durant l’any 2017 organitzades per entitats culturals sense finalitat 
de lucre, 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: 
 

NIF Entitat Projecte 

Puntuació 
Import 
2017 1 2 3 4 5 6 

Total 
punts 

G61307229 Castellers de la Vila de Gràcia 
Diada Castellera de la Festa Major 
de Gràcia 

10 7.5 5 4 10 11 47,5 2.660,00 € 
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NIF Entitat Projecte 

Puntuació 
Import 
2017 1 2 3 4 5 6 

Total 
punts 

G58488487 
Ass. Festes de la Plaça Nova.  
Comissió Festes de Sant Roc 

Celebracions de les 428 Festes de 
Sant Roc de Barcelona a la plaça 
Nova, i del "4 1/4" declarades Festa 
Patrimonial d'Interès Nacional 

9 8 5 4 10 7 42,5 2.380,00 € 

G61058004 
Geganters i Grallers de  
Sant Climent de Llobregat 

IX Mostra de Grups Folklòrics i 
Creació del Seguici de Sant 
Climent 

9 9 5 4 8 7 42 2.352,00 € 

G60195906 
Associació d'Amics dels Gegants 
el Pi 

XXIII Festes de Sant Josep Oriol i 
activitats que se'n deriven 

8 7.5 5 4 8 9 41,5 2.324,00 € 

G59678516 ACF Olesa Sardanista Nous Públics 2017 7 7 5 3 14 5 41 2.296,00 € 

G66353871 
Associació Castellers del Prat de 
Llobregat 

El Prat, ciutat castellera 9 7 5 5 8 7 41 2.296,00 € 

G59667386 
Agrupació Cultural Folflòrica 
Sabadell Sardanista 

55è Aplec de la sardana de 
Sabadell 

7 7 5 4 10 8 40,5 2.268,00 € 

G08779365 
Associació La Passió d'Olesa de 
Montserrat 

Representació de la Passió d'Olesa 7 7 5 4 10 8 40,5 2.268,00 € 

G63767115 Diables de Sant Cugat Encabronada 2017 8 7 5 5 6 9 39,5 2.014,50 € 

G58038167 
Agrupació Sardanista L'Ideal de 
Clavé 

Aplec de les Roquetes 7 8 4 3 10 7 39 1.989,00 € 

G63518161 
Fundació Privada Orfeó Martinec   
(Diables del Clot) 

Diables del Clot 40è aniversari 7 9 5 2 8 7 38 1.938,00 € 

G08953564 
Cercle d'Agermanament 
Occitano-Català  
(CAOC) 

Arrels comunes: contes, rondalles, 
cançó popular i tradicons occitano-
catalanes. Activitats de promoció i 
divulgació 2017 

6.5 8 5 5 4 9 37,5 1.912,50 € 

G59137562 
Colla de Castellers els 
Bordegassos  
de Vilanova i la Geltrú 

Promoció del Mon casteller. 
Temporada 2017 

7 9 4 4 4 10 37,5 1.912,50 € 

G60313459 Colla de Geganters de Rubí 
XXIV Trobada de Festa Major 
"recuperació capgrossos" 

7 9 4 2 8 7 37 1.887,00 € 

G60433828 Colla de Castellers d'Esplugues 
Diades importants de la colla 
castellera d'Esplugues 

8 7 5 4 8 5 37 1.887,00 € 

G58334525 
Associació Colla Castellera 
Minyons de Terrassa 

Diada de la nova Atenes de 
Terassa 2017 

8 7 5 3 6 8 37 1.887,00 € 

G08943250 
Agrupació Cultural Folklòrica de 
Barcelona 

Cicle de ballades de sardanes al 
Pla de la Catedral de Barcelona 
2017 

7 6 5 4 10 6 37 1.000,00 € 

G63668032 Centre Sant Pere Apòstol 

Activitats de cultura popular i 
tradicional dins el marc de la Festa 
Major de St. Pere, Sta. Caterina i la 
ribera 2017. 

7 7 5 3 8 7 37 1.887,00 € 

G63541502 
Associació Ball de Diables de 
Mataró 

L'Encesa - Mostra de cultura 
popular 

8 6 4 3 10 6 37 1.887,00 € 

G08973810 
Associació Societat Sardanista  
Dansaires Vilanovins 

XLVIII Concurs Nacional de Colles 
Sardanistes 15/07/2017 

7 8 3 2 10 7 36,5 1.861,50 € 

G58356007 Agrupació Folklòrica Amunt i Crits Diada Sardanista 69a edició 7 7 4 4 10 5 36,5 1.861,50 € 

G63420632 
Ball de Diables de Vilafranca del 
Penedès 

10è Diabòlic 7 6 5 4 6 9 36,5 1.861,50 € 

G65357642 
Colla Castellera Jove de 
Barcelona 

Organització de quatre diades 
castelleres de la Jove de 
Barcelona. 

8 7 5 4 6 6 36 1.836,00 € 

G58995697 
Colla de Geganters de  Sant Joan 
Despí 

Tres Tombs de Sant Joan Despí 6 7 5 4 6 8 35,5 1.810,50 € 

G59849760 Foment de la Sardana de Rubí 
Cicle Festiu - Festes Populars i 
Tradicionals 

9 4.5 4 3 10 6 35,5 1.800,00 € 

G62311311 
Grup de Correfoc del Follet i la 
Fantasma  
de Sant Feliu de Codines 

Consolidació i celebració dels 5 
anys de la colla infantil del Grup del 
Correfoc del Follet i la Fantasma 
dins de la Festa Major i de la 
trobada infernal. 

7 8 4 3 8 6 35,5 1.810,50 € 

G65328825 
Colla Jove Xiquets de Vilafranca 
del Penedès 

6a diada itinerant 8 7 5 4 6 6 35,5 1.810,50 € 
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NIF Entitat Projecte 

Puntuació 
Import 
2017 1 2 3 4 5 6 

Total 
punts 

G60354941 Associació Cultural Turó del Llac 
Estrena d'un gegantó dimoni (XXIII 
Trobada de Gegants i Capgrossos 
de la Llacuna) 

7 7 4 2 6 9 35 1.785,00 € 

G66462854 
Associació Balls Populars  
Sant Sadurní d'Anoia 

ABPSSA, any bastoner 8 8 5 3 6 6 35 1.785,00 € 

G62434022 
Fomarians Diables de  
Sant Climent de Llobregat 

Creació del Ball dels Formarians 8 4.5 5 4 8 5 34,5 1.759,50 € 

G65769937 Colla de Diables de Lliçà 
Llegenda de la Bastarda. El fill del 
diable 

8 8 4 3 8 4 34,5 1.759,50 € 

G60818705 
Geganters i Grallers del Poble 
Sec 

Trobada de Festa Major 7 7 4 2 8 7 34,5 1.759,50 € 

G65690620 Taula d'Entitats de Sarrià Sardanes a la plaça 6 5 4 3 10 7 34,5 1.759,50 € 

G58838103 Badalona Sardanista 
73è Aplec de la sardana de 
Badalona 

6 5 4 3 10 6 34 1.734,00 € 

G64611239 
Associació Gegantera dels 
Gegants  
de Sant Jaume 

IX Trobada dels Gegants de Sant 
Jaume i intercanvis vinculats 

7 7 4 3 6 7 34 1.500,00 € 

V58686866 Colla del Bitxo del Torrent Mitger 
"Can Roca Crema" Tercera 
Trobada de Bestiari Festiu 

7 6 5 3 6 7 34 1.734,00 € 

G62860796 Tot Raval, Fundació privada 
14a. Edició Festival de cultural del 
Raval 

8 8 5 4 4 5 34 1.734,00 € 

G64907272 
Associació Colla Castellers 
Salats de Súria 

X diada salada 8 6 5 4 6 6 34 1.734,00 € 

G59732610 Amics de Corbera 
Pessebre vivent - Corbera de 
Llobregat 

8 8 4 5 4 5 34 1.734,00 € 

G60209517 
Colla Castellers de Mollet del 
Vallès 

Activitats especials 25è aniversari 8 7 4 2 6 7 33,5 1.708,50 € 

G61427878 
Associació Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú 

Deixem testimoni de les 
edificacions, llocs o indrets 
singulars del patrimoni cultura, 
natural i etnològic de Vilanova i la 
Geltrú 

7 5 5 4 6 7 33,5 1.708,50 € 

G59819136 
Associació Colla gegantera de 
Molins de Rei 

Festa Major GEGANT de Serveis 
de Cultura 

4 8 4 3 8 7 33,5 1.708,50 € 

G59945212 Secció Sardanista de El Progrés 30è aplec del Roser 6 3 5 4 10 6 33,5 1.708,50 € 

G62123583 
Associació de Sant Antoni Abat –  
Tonis de Manlleu 

Festes dels Tonis de Manlleu 6 7 5 3 10 3 33,5 1.708,50 € 

G65135550 
Associació Cultural i d'esbarjo  
Mestres del gai Saber 

Mataró dansa. (Recuperació dels 
balls tradicionals de Mataró) 

6 4 4 3 10 6 33 1.683,00 € 

G08502544 
Asociación Centro Asturiano de 
Barcelona 

XIII festiveal Nueche Celta 8 7 4 4 4 6 33 1.683,00 € 

G62450077 Colla de Diables Àngels Diabòlics 
Programa Amics del Mamut Venux 
2017  5ena. Edició 

8 7 4 3 6 5 33 1.500,00 € 

G58766197 Castellers de Terrassa Castellers de Terrassa 7 7 4 3 6 6 33 1.683,00 € 

G61065900 Castellers de Sant Cugat 
Celebració de la Diada de Sant 
Cugat 

7 5 5 3 6 7 33 1.683,00 € 

G64921182 
Fundació Privada Festa Major de 
Gràcia 

El cant de la Sibil·la i l'Esperit de 
Nadal a Gràcia 

7 6 4 3 6 7 33 1.683,00 € 

G61346151 Drac i Diables de la Sagrera 
Promovem la imatgeria festiva del 
barri de la Sagrera de Barcelona 

6 6 4 4 6 7 33 1.683,00 € 

V62395520 
Colla Jove de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Festa Major de Bellvitge 2017 6 5 5 2 8 7 33 1.000,00 € 

G61992335 
Comissió Cavalcada dels Reis  
d'Igualada Fundació Privada 

Festa dels Reis d'Igualada 8 7 4 5 10 0 33 1.683,00 € 

G59319798 
Foment Sardanista de Sant 
Sadurní d'Anoia 

25è Aplec capital del cava 5 5 5 3 10 5 32,5 1.657,50 € 

G60676020 
Amics de la Sardana de Poble 
Sec 

Festa Major i Sardanes a la Fresca 4 6 5 1 10 7 32,5 1.500,00 € 

G58308099 Centre Cultural Gitano La Mina 
Tertúlia Flamenca del Centro 
Cultural Gitano La Mina 

8 7 5 3 4 6 32,5 1.657,50 € 

G08489205 Centro Aragonès de Badalona Festes del Pilar 2017 5 8 4 3 6 6 32 1.632,00 € 
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G65352916 
Centro Cultural Andaluz de  
Palau-solità i Plegamans 

Festa Major 2017 8 5 4 2 8 5 32 1.500,00 € 

G58348806 Esbart Català de Dansaires 
Projecte d'Activitats de Foment i 
Difusió de la Dansa Popular i 
Tradicional 

6 8 2 2 4 10 32 1.632,00 € 

G66426297 
Associació per a la Promoció de  
la Sardana i la Cobla APROSC 

Mirant el meu voltant tible i 
sardanes. Xavi Piñol & Cobla 
Marinada (enregistrament CD, roda 
premsa i concert presentació) 

5 4 4 3 10 6 32 1.632,00 € 

G61191771 
Associació Juvenil Drac Baluk 
Astharot 
i Diables de Ca n'Aurell 

II Diada de Foc Tradicional 5 8 4 3 6 7 32 1.632,00 € 

G65114613 Diables de Ribes Colla Jove 
Actes de celebració 25è aniversari 
Ball de Diables de Ribes Colla Jove 
25 anys jugant amb foc 

6 6 4 3 8 5 32 1.632,00 € 

G60299146 Castellers de Cornellà 
Actuacions castelleres a la 
província de Barcelona 

6 8 4 3 6 5 31,5 1.606,50 € 

G62187166 
Geganters i Grallers de 
Casablanca 

XVIII Diada Gegantera al Barri de 
Casablanca 

6 9 4 1 6 6 31,5 1.606,50 € 

G58394016 Esbart Ciutat Comtal Acròstic on tour 9 6 5 4 4 4 31,5 1.606,50 € 

G66603127 Tabalers de Sarrià 2n Aniversari Tabalers de Sarrià 6 6.5 4 3 6 6 31,5 1.000,00 € 

G66007428 
Associació Cultural La Festa dels 
Miquelets 

La festa dels Miquelets 7 8.5 4 3 4 5 31,5 1.606,50 € 

G08713349 Círcol Catòlic de Badalona Els Pastorets del Segle XXI 7 7 5 3 4 5 31 1.581,00 € 

G66626250 
Associació Trabucaire "Bandolers 
de Terrassa" 

Les heroiques dones de Terrassa 7 5 5 3 4 7 31 1.581,00 € 

G64294754 Patronat de Sant Roc Renovem el Vot de Vila a Sant Roc 7 4 5 2 10 3 31 1.581,00 € 

G08631830 
Agrupació Folklòrica Molins de 
Rei 

El foc a Molins de Rei 6 7 4 2 6 6 31 1.581,00 € 

G66904137 
Associació Ball de Diables de  
Bigues i Riells del Fai 

La Font de l'Infern 6 6 4 2 6 7 31 1.581,00 € 

G58368150 
Germandat de Trabucaires,  
Geganters i Grallers de Sant 
Andreu 

Actes de Festa Major 2017 6 7 3 2 8 5 31 1.581,00 € 

G58227075 SCR La Unió de Mas Rampinyo 
Cicle de cultura popular i tradicional 
a la Unió 

7 6 4 3 6 5 31 1.581,00 € 

G60633969 
Associació Cultural Colla del Drac 
de Gràcia 

35 Anys fent foc 5 6 4 3 6 7 31 1.581,00 € 

G61798401 Casa de Aragón de Cerdanyola 
XII Trobada de tambors i bombos 
d'Aragó a Cerdanyola 

6 7 4 3 6 5 30,5 1.555,50 € 

G58851080 Colla Sardanista Riallera 
92è Concurs de Colles Sardanistes 
de Vic 

4 5.5 5 3 10 4 30,5 950,00 € 

G63632715 
De Bòlit! Unió de colles de  
cultura popular de Premià de Mar 

Rebombori 2017  Festa de la 
Cultura Popular i Música Folk 

7 6 4 3 4 7 30,5 1.555,50 € 

G61097929 
Amics de la Sardana de Vilassar 
de Mar 

Pep Ventura i Agustí Borgunyó: dos 
clàssics d'aniversari 

4 5 4 3 10 5 30,5 1.240,00 € 

G60901089 
Associació Vilassanesa 
d'Activitats  
de Lleure (AVAL) 

Vilafoc 2017 6 4 5 3 6 7 30,5 1.555,50 € 

G66559287 Associació COET 
COET'17  (Certament obert 
d'espectacles tradicionals amb 
pirotecnia) 

7 8 4 4 6 2 30,5 1.000,00 € 

G58933912 
Associació Tradicions i Costums 
Mollet 

Celebració del dia del Soci 5 5 4 2 10 5 30 1.425,00 € 

V58283011 
Centre Agrícola de Sant Pau 
d'Ordal 

Festa Major 2017 de Sant Pau 
d'Ordal 

5 8 4 2 8 3 30 1.530,00 € 

G62493739 Castellers de la Sagrada Família 
Alcem castells per les nostres 
comarques 

5 9 2 1 6 7 30 1.530,00 € 

V58329178 
Societat Coral L'Espiga de les 
Corts 

Cicle de matins de l'Espiga 5 5 5 4 4 7 30 1.530,00 € 

G58318163 
Agrupació Sardanista de Cornellà 
de Llobregat 

Festa de l'Agrupa 2017 6 5 4 3 6 6 30 1.530,00 € 
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G62951041 
Associació Puntaires del Districte 
de Sant Andreu 

Aprofundiment i disseny en noves 
tècniques de punta de coixí i 
assistència a Trobada 

5 4.5 4 1 8 7 29,5 1.100,00 € 

G66055088 Castellers de Castellar Diada aniversari / diada castellera 6 6 4 1 6 7 29,5 1.357,00 € 

G58174632 
Asociación Cultural Gallega 
Rosalía de Castro 

Festa de Foment de Cultura 
Popular i Tradicional de Can 
Mercader 2017 

6 6 4 1 8 5 29,5 1.357,00 € 

G63714562 Associació Cultural Ball d'Enveja Correfoc de la Torre d'Enveja 8 4 4 3 6 5 29,5 1.200,00 € 

G59824367 
Centro Cultural Andaluz Peña 
Bética 
Gavà Viladecans 

II festival "Mantilla i barretina" 4 7 4 2 8 5 29,5 1.357,00 € 

G64854920 
Associació Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià 

L'Estel de Natzaret a Sarrià: un 
projecte de cultura popular i 
tradicional per un Nadal participatiu. 

6 5 5 3 6 5 29,5 1.357,00 € 

G58097635 Associació Cultural Vallgorguina Apropem el món casteller al poble 5 6 4 2 8 5 29,5 1.100,00 € 

G08531402 
Societat recreativa i cultural La 
Principal 

Premi Vilafranca cultura 6 6 4 3 4 7 29,5 1.357,00 € 

G64803281 
Associació Cultural Els Cremats 
d'Olost 

Correfoc de Festa Major 2017 5 4.5 4 2 8 6 29,5 1.357,00 € 

G60665817 
Associació d'Amics del Drac de la 
Geltrú 

Tomb de foc 2017 5 5 4 3 6 7 29,5 1.357,00 € 

V59365064 C. C. A. Casa Sevilla del Prat Festa Major. La cultura andalusa 4 7 4 1 8 6 29 1.334,00 € 

G58021528 
Peña Cultural Flamenca y 
Recreativa  
Andaluza " Antonio Mairena" 

XXXVI Ciclo Cultural Flamenco y 
XXXVI Festival flamenco "Broche 
de Oro" 

8 7 5 2 4 3 29 1.334,00 € 

G65255200 
Associació Fal·lera Gegantera  
de la Sagrada Familia 

Gaudim de la Festa Major 4 6 4 1 8 6 29 1.334,00 € 

G62478409 Grup Sardanista Horta 
Cicle de ballades de sardanes a 
Horta 

4 5 3 2 10 5 29 750,00 € 

G62803143 Grup de Diables Llamps i Trons 
I Trobada Bestiari de Foc i Tabals 
de Martorelles 

5 5 4 2 6 7 29 1.334,00 € 

G60820511 Grup Sardanista La Florida Concerts i Ballades Sardanes 3 7 4 1 10 4 29 1.100,00 € 

G59702076 Esbart Olesà 
Oli d'Olesa (espectacle coreogràfic 
recull Festes i Costums més 
arrelades a Olesa) 

7 6 0 3 8 5 29 1.334,00 € 

G65298903 
Associació Musical i Cultural Les 
Bufandes 

Punts de trobada 2017 6 5 4 2 4 8 29 1.334,00 € 

V60770799 Diables de Les Corts 
Correfoc de Primavera de Les 
Corts 23è Aniversari de Diables de 
les Corts 

6 3 5 3 6 6 29 1.334,00 € 

G65763518 Castellers de Berga Diada dels Quatre Fuets 5 7 3 1 8 5 29 1.334,00 € 

G60234549 
Colla Castellera Tirallongues de 
Manresa 

Actuació castellera de Diumenge 
de Rams 

5 5 4 2 6 7 29 1.334,00 € 

G62556154 Fundació La Tossa de Montbui 
Aplec del roser de la tossa de 
Montbui 

5 6 4 3 6 5 29 1.248,00 € 

G58416736 
Associació Centre Cultural Euskal 
Etxea 

Korrika 4 6 4 3 6 6 28,5 1.311,00 € 

G58541053 Amics de la sardana de Cornellà Festa de l'Aniversari 4 5 3 1 10 6 28,5 1.311,00 € 

J61528410 Grup de Diables Kapaoltis 30 aniversari 6 5 4 3 4 7 28,5 1.311,00 € 

G58545005 
Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael 

Romería del Rocío 5 6 3 2 6 7 28,5 1.311,00 € 

G59153106 Grup Sardanista Tot Bellvitge 
Festa de l'Arbre . 32 Aniversari . 52 
Aplec 

5 3.5 3 3 10 4 28,5 1.000,00 € 

G61687372 Foment Sardanista Andreuenc 
Ballades Populars de Sardanes del 
Foment Sardanista Andreuenc pel 
2017 

4 4.5 4 1 10 5 28,5 1.311,00 € 

G58685181 
Ball de Gitanes i Esbart Dansaire 
de Mollet 

Vestuari de l'Esbart de Mollet del 
Vallès: Creació, renovació i 
manteniment 

9 1.5 5 4 2 7 28,5 1.311,00 € 

G58990029 Grup del Drac de Terrassa Xumet Drac 6 7 4 1 6 5 28,5 1.311,00 € 

G58301466 
Societat Cultural i Esportiva la 
Lira 

FOLK'n VIU 6 4.5 5 3 4 6 28,5 1.311,00 € 
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G65363483 
Assoc. de Diables Els Cremats 
de la Múnia 

Correfoc 36è aniversari 4 6 4 2 8 5 28,5 1.006,00 € 

G63370563 
Associació Cultural 18 de 
setembre 

XX Aplec de Cardona 6 8 4 4 6 1 28,5 1.311,00 € 

G58021031 
Societat Coral La Unió 
Santcugatenca 

Divulgació de la cultural catalana - 
Cançons tradicionals i populars 

4 7 4 3 6 5 28,5 1.311,00 € 

G60981933 Esbart Rocasagna 50è aniversari esbart Rocasagna 6 6 4 3 4 6 28,5 1.311,00 € 

G59186577 Amics de la Sardana d'Artés 34è Sarau Artesenc 3 5 3 1 10 6 28 1.288,00 € 

G08874174 Ateneu Cultural Catalonia 
Exhibició de colles veteranes 
sardanistes de Barcelona i 
província 

6 8 3 1 10 0 28 1.288,00 € 

G62214820 
Associació Acció Cívica 
Calderina 

Caldesflor Corpus 2017 5 8 4 2 6 4 28 1.288,00 € 

G59989715 
Associació Juvenil Diables de 
Casablanca 

XXIX Trobada de Diables ala Barri 
de Casablanca (Sant Boi de 
Llobregat) 

5 7 4 1 6 6 28 1.288,00 € 

G58323213 
Associació Cultural i Recreativa 
de Fals 

Aplec del Grau - Fals 4 5 4 2 6 7 28 1.288,00 € 

G66171877 
Associació Grup Disbauxa de 
Carnaval 

Carnaval Sabadell 2017 6 7 4 3 6 2 28 1.288,00 € 

G66252115 
Associació Col·lectiu Misteris  
d'Olesa de Montserrat 

Misteris 2017 6 8 4 2 6 2 27,5 1.000,00 € 

G58808429 Obra del Ballet Popular 
Apled d'esbarts i trobada sardanista 
a Montserrat 

4 5 5 2 10 2 27,5 1.265,00 € 

G08727075 
Societat Coral Obrera  
La Glòria Sentmenatenca 

Tradicions d'un poble de pagés 4 4.5 4 2 8 6 27,5 1.265,00 € 

G58533506 Orfeó Badaloní Danses al Temple 6 4 5 4 6 3 27,5 1.265,00 € 

G58358433 
Colla de Diables de Sant Pere 
Nord 

33 aniverari - 7a edició Festa 
Walpurguis 

5 5 4 3 6 5 27,5 1.265,00 € 

G62531637 DIABLES SE M'N REFUM 
SE M'N REFUM DE SANT 
SADURNÍ D'ANOIA 

4 6 5 2 6 5 27,5 1.265,00 € 

G66165481 
Amics del Pessebre Vivent de 
Viladecans 

Pessebre vivent de Viladecans 6 6 5 3 4 4 27 1.242,00 € 

G61057816 Vilafranca Sardanista Ballades de sardanes (cicle estiu) 4 5 4 1 10 4 27 1.000,00 € 

G63566798 
Centro Cultural Raíces de 
Andalucía 

9a Romería Ciutat de Viladecans 4 6 4 2 6 6 27 1.242,00 € 

G65256851 
Associació Cultural Catalunya 
Sardanista 

Concerts i Ballades Sardanes 3 5 4 2 10 3 27 1.242,00 € 

G58145178 
Associació de veïns del Barri de 
Sant Antoni 

Projectes de Foc: Diables, 
Trabucaires i Flamats 

6 4 4 1 6 7 27 1.242,00 € 

G62867767 
Associació Cultural Andaluza  
"Amigos de la Santa Cruz de 
Canjayar" 

17ena Festa Patronat Entitat 6 8 4 2 4 3 27 1.242,00 € 

G63552137 
Associació de Pessebristes de  
Vilafranca del Penedès 

Exposició de pessebres, Nadal 
2017 

4 7 4 3 4 5 27 1.100,00 € 

G66954611 Associació l'Àliga de Terrassa 
Creació de la figura d'imatgería 
festiva de l'Àliga de Terrassa 

8 6 4 2 2 5 27 1.242,00 € 

G61997490 
As. Cultural del Centre 
Excursionista  
Puigcastellar-Patronat Pro-Aplec 

Commemoració del 63è aplec a 
Santa Coloma de Gramenet 

2 5 4 3 10 3 27 1.242,00 € 

G61550653 
Els Tonis de Sta. Eugènia de 
Berga 

Festa dels Tonis 2017 5 5 4 1 10 2 27 1.242,00 € 

G62265046 Colla Gegantera d'Iluro VIII Mostra de balls de gegants 7 7 4 4 6 0 27 1.242,00 € 

G65613838 
Associació Joves Artistes 
Kolomencs 

Projecte temàtic popular "Llegenda 
del Torrent de les Bruixes" 

6 7 4 3 4 3 27 1.242,00 € 

R0800649F Centre Parroquial Sant Vicenç Pastorets SXXI 7 5 4 4 2 5 27 1.242,00 € 

G66620139 Associació Tabalets de Sarrià 1er Aniversari Tabalets de Sarrià 6 6 4 1 6 5 27 500,00 € 

G61562435 Castellers de Badalona Jornada del Micaquet 7 3 3 2 6 6 27 1.242,00 € 

G60915121 
Esbart Infantil i Juvenil Rosa 
d'Abril de Castellterçol 

enDANSA't 5 5 4 2 4 7 27 1.242,00 € 

G58016270 
CCA. Colonia Egabrense Ntra. 
Sra. de la Sierra 

XXXIX Romeria de la virgen de la 
Sierra 

5 6 5 2 6 3 26,5 1.219,00 € 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

301 
 

NIF Entitat Projecte 

Puntuació 
Import 
2017 1 2 3 4 5 6 

Total 
punts 

V60909660 Colla Gegantera de Pallejà 
Foment i Difusió de la Cultura 
Popular de la colla Gegantera de 
Pallejà 

3 7 4 1 8 4 26,5 1.219,00 € 

G65170607 
Associació Colla de Diables del  
Casc Antic de Barcelona 

Fot-li Castanya!! 6 5 4 1 6 6 26,5 1.219,00 € 

G66131277 
Associació Colla Castellera 
Laietans de Gramanet 

Temporada 2017 "Anem cap el 7" 5 4 5 2 6 5 26,5 1.219,00 € 

G58040775 Lluïsos de Gràcia de Barcelona Fem Lluïsos Fem Cultura 6 3.5 5 4 4 4 26,5 1.219,00 € 

G58921958 Grup Sardanista Maig 
Participació als campionat de colles 
sardanistes de BCN Ciutat i de 
Catalunya2017 

4 5.5 1 1 10 5 26,5 1.219,00 € 

G61646105 Colla dels Bastoners de Sabadell 
XX aniversari dels bastoners de 
Sabadell 

4 7 4 3 6 3 26,5 1.219,00 € 

G65459190 
Associació Ball de Sant Miquel i  
els Diables, d'Igualada 

Diada de Sant Miquel 4 5 4 2 6 6 26,5 1.000,00 € 

G58226911 Societat Cultural Sant Jaume Activitats sardanes 2017 4 4.5 4 1 10 4 26,5 1.219,00 € 

G62334925 Cor Harmonia Calellenc 
6a. Temporada lírica Ciutat de 
Calella 

6 4 4 4 4 5 26,5 1.219,00 € 

V61073227 
Centro Extremeño Ruta de la 
Plata 

Festival Folklòric regional (benèfic) 5 5 4 2 4 6 26 1.196,00 € 

G66276122 Associació Civitas Cultura 
Pirineus creatius, intensiu de 
músiques, arts i artesanies 

6 4 5 4 4 3 26 1.196,00 € 

G63766463 
Coral Preludi d'Amics de la 
UNESCO 

Cicle de Concerts de Sardaner "Cor 
i Cobla" 

5 7 3 2 4 5 26 1.196,00 € 

G66173030 Colla Castellers Alt Maresme Intercanvis i tallers castellers 4 7 1 2 6 6 26 1.196,00 € 

G62722491 
Agrupació Sardanista de  
Sant Feliu de Codines 

16è Aplec de la sardana a Sant 
Feliu de Codines 

4 4 3 2 10 4 26 1.196,00 € 

G58348749 Irmandade Galega o Noso Lar 35 Festa Galega a Terrassa 4 5 4 3 4 6 26 1.196,00 € 

G61389839 Capgrossos de Capellades 
"Capgrossos de Capellades, vint 
anys anant de KAP". "Capellades, 
cada nen un capgros" 

6 4 4 3 6 3 26 1.196,00 € 

G08659468 Joventut Catòlica Projecte de dansa "Les Estacions" 5 3 3 2 8 5 26 1.196,00 € 

V58009101 
Centro Cultural Andaluz 
Asociación de Mollet 

Romería del Rocío 5 5 3 1 6 6 26 1.196,00 € 

G60083185 
Grup Pessebrista de la Capella 
de Montserrat 

Pessebres del Mon 6 4 4 3 4 5 25,5 1.173,00 € 

G58364597 
Associació de Veïns de l'antic  
poble de Sant Pere 

Casament vuitcentista 6 6 5 3 6 0 25,5 1.173,00 € 

G65075228 
Associació de Confraresses de 
Barcelona 

El mon confrare de Barcelona en la 
Processó de la Inmaculada  - Vot 
del Poble, Barcelona 1651, 
integració de la dona 

5 5 4 1 6 5 25,5 1.173,00 € 

G65393530 
Associació Colla de Falcons de 
Castellcir 

Difusió fet falconer al Moianès 6 7 3 1 4 5 25,5 1.173,00 € 

G64558935 
Colla de Diables Ratpenats 
Infernals 

Creació d'una secció grallera dins 
la colla de Diables Ratpenats 
Infernals 

8 4 4 2 2 6 25,5 1.173,00 € 

G59756593 
A.C.A. Peña Flamenca de 
Manlleu 

31 Festival flamenco de Manlleu 5 5 4 2 4 6 25,5 1.173,00 € 

G65433096 
Associació Sardanista Collblanc-
Torrassa 

5è Aplec de la sardana. Tres cobles 2 5.5 3 2 10 3 25,5 1.173,00 € 

G58525924 
Associació per a la difusió del 
Folklore  
(Adifolk) 

Restauració del nan Folk 5 4.5 4 3 2 7 25,5 910,00 € 

G63813000 Associació Sociocultural P.I.C. 
Fira de St. Jordi  (St. Jordi de 
Colors) 

6 5 5 2 6 2 25,5 870,00 € 

G64174477 Miquelets de Catalunya X desfilada dels Miquelets 6 4 5 3 6 2 25,5 1.173,00 € 

G61197828 
Centro Recreativo y Cultural 
Aragones  
de Ripollet 

Festes del Pilar 3 5 4 2 6 6 25 1.150,00 € 

G62538590 Amics de Medievàlia Sabadell Medievàlia Sabadell 6 5 5 3 4 2 25 1.150,00 € 
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G66055286 
Fundació especial antiga caixa 
Sabadell 1859 

Diada del llibre i Sant Jordi a l'espai 
Cultura Fundació Sabadell 1859 

3 4 4 5 6 3 25 1.150,00 € 

G60238086 
A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen del 
Rocío  
San Rafael Arcángel 

Romería del Rocio en Cataluña 
2017 

5 6 2 1 6 5 25 1.150,00 € 

G08978470 Casal Familiar de Viladecavalls 
47a Trobada dels Petits 
Caramellaires del Baix Llobregat 

5 7 4 3 6 0 25 1.150,00 € 

G62164793 

Asociación hermandad Andaluza 
de  
San José de Abrucena en 
Terrassa 

43 Aplec de San José de Abrucena 
en Terrassa 

3 6 4 1 6 5 25 1.150,00 € 

G08494635 Foment de Sitges 
39a Nit de les Publilles i Hereus de 
Sitges 

6 6 4 2 4 4 25 1.150,00 € 

G63265250 
Ball de Diables de Sitges Colla 
Jove 

Ball de Diables de Sitges Colla 
Jove 

7 5 2 2 10 0 25 1.150,00 € 

G65866493 
Colla Castellera Els Encantats de 
Begues 

Trobada Castellera del Baix 
Llobregat 

5 7 4 3 6 0 25 1.150,00 € 

G64118714 Associació Titellaire de Roquetes Un titella per a Roquetes 5 5 3 2 4 6 25 1.150,00 € 

G08822496 Castellers de Barcelona 
Celebració 48è aniversari de la 
colla 

3 5 4 1 6 6 25 1.150,00 € 

G65825929 
Associació Pessebristes CC Sant 
Joan Viladecans 

Programació cicle cultural 2017 6 6 4 1 6 2 25 1.150,00 € 

G65286353 
Associació Cultural Els Templers 
de  
Puig-Reig  

Festa dels templers de Puig-reig 6 5 3 2 6 3 25 1.150,00 € 

V58954785 
Comissió Ripolletenca d'Activitats 
Culturals  
(CRAC) 

Activitats gegants i grallers de 
Ripollet, any 2017. 

6 5 4 1 6 4 25 1.150,00 € 

G62299557 
Colla de geganters i grallers de  
Gràcia-Sabadell 

Projecte de restauració del gegant 
vell de la colla 

6 2.5 4 1 2 9 24,5 1.000,00 € 

G58238783 
Centro. Andaluz de la Comarca 
de  
Estepa y Sierras del Sur 

Feria de Abril de Catalunya 3 6 3 0 6 7 24,5 1.127,00 € 

G58456872 
Associació Amics de Sant Antoni 
Abat  
de Martorell 

Tres Tomb 20017 4 5 4 1 6 5 24,5 1.127,00 € 

G58228818 Centre Cultural Els Propis 
Organització arribada Flama del 
Canigó a Nou Barris 

6 5 4 1 6 3 24,5 1.127,00 € 

V60757499 
Colla Gegantera de Sarrià-Sant 
Gervasi 

30è Aniversari Gegants 5 5 4 1 6 4 24,5 1.127,00 € 

V08996829 
Centre Catòlic de Mataró - Sala 
Cabanyes 

Restauració elements 
escenogràfics 

8 5 4 1 2 5 24,5 1.127,00 € 

G63101406 Falcons de Barcelona Diada dels Falcons de Barcelona 5 4 4 1 6 5 24,5 1.127,00 € 

G650061681 Diables de Sant Pau 
Festa dels Diables de Sant Pau 
d'Ordal 

4 6 4 1 6 4 24,5 1.127,00 € 

G59104778 Arca de Noé Rua de l'home dels nassos 6 4 3 2 6 4 24,5 1.127,00 € 

G65128274 Amics de l'acordió de Massaners 
33ena. Trobada d'Acordionistes de 
Maçaners 

6 5 4 2 6 2 24,5 1.127,00 € 

G62500681 ACR Capgrossos de la Florida Trobada de gegants i capgrossos 4 7 4 1 6 3 24,5 500,00 € 

G60698396 
Pixafocs i Cagaspumes, Colla de  
Diables de Masquefa 

Bèsties de la colla infantil de 
diables Pixafocs i Cagaspurnes 

6 3.5 4 3 2 6 24,5 1.127,00 € 

G66297771 
Agrupació Santa Eulàlia de Corró 
d'Avall 

Pessebre vivent 2017 5 6 4 2 4 4 24,5 1.127,00 € 

G58315953 Ateneu Santcugatenc Festa de tardor 0 7 4 3 6 5 24,5 1.127,00 € 

G08957946 Ateneu l'Aliança Juguesca 2017 4 4 4 0 8 5 24,5 1.127,00 € 

G59967703 
Associació Cultural Diables de  
Vilanova i la Geltrú 

Actes correfoc Vilanova 2017 4 4 3 2 10 2 24,5 1.127,00 € 

G60694114 
Foment de la Sardana de 
Barcelona 

Audició 22 d'abril del 2017 2 4 4 1 10 4 24 625,00 € 

G62386602 
Asociación Cultural Extremeña 
Zurbarán   

XVI Certamen Internacional de 
Pintura "Zurbarán" 

5 3 4 2 4 7 24 1.104,00 € 
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G66393034 Associació Arreplegagegants 
Festival Geganter de l'Eixample, 
per a la gent de l'Eixample 

6 8 3 1 6 0 24 1.104,00 € 

G65151953 Associació Cultural Rubricatus 9è Festival Berguedà Folk 5 5 4 2 4 5 24 1.104,00 € 

V58204892 
Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre 

Celebración Cruz de Mayo 6 5 4 2 4 4 24 1.104,00 € 

G61930772 Casal de la dona de Súria Trobada de Puntaires 4 6 4 1 6 4 24 915,00 € 

V61534566 Comissió Jordiada XXV Jordiada 5 7 3 1 6 2 24 1.104,00 € 

G58333451 
Casal Cultural Dansaires 
Manresans 

XXXII Oreneta d'Or Ciutat de 
Manresa 

4 5 4 2 8 2 24 1.104,00 € 

G58946955 
Amics de la sardana de Premià 
de Mar 

Cicle de ballades de sardanes 
d'estiu 2017 

2 4 4 2 10 3 24 1.104,00 € 

G61931010 
Associació de Castellers del 
Poble Sec 

1er Festival de Gralles de 
Barcelona, Poble Sec 

7 5 4 4 4 0 24 1.104,00 € 

G58900911 Petit Ballet de Barcelona Catalunya en dansa 7 2 4 1 4 6 24 1.104,00 € 

G59370759 
Associació dels Diables del Poble 
Sec 

6è aniversari de la trobada d'Amics 
del Sirius 

4 6 4 1 6 4 24 1.104,00 € 

G08890956 Centro Galego de Barcelona 
125 aniversario del Centro Galego 
de Barcelona 

2 7 3 2 4 6 24 1.104,00 € 

G65227746 
Colla de Trabucaires de Castellar 
del Riu 

VII Trobada i esmorzar trabucaire 0 7 4 3 6 4 24 1.104,00 € 

G08473076 Ateneu de Sant Just Desvern El Centenari de l'Ateneu 4 5 4 1 4 7 24 1.104,00 € 

G59936278 Associació d'Amics de Santiga 
XXXIV Festa de l'Arbre i XXVIII 
d'Homenatge als Poetes 

4 5 5 2 4 4 23,5 447,52 € 

G63927081 Diables Parets Restauració La Bèstia de Parets 7 1.5 4 0 2 9 23,5 742,50 € 

G59827212 
Agrupació Sardanista 
Manlleuenca 

Audicions d'estiu 2 4 4 1 10 3 23,5 1.081,00 € 

R5800369J 

Pontificia i Reial Germandat  i 
Confraria  
de Natzarens del Ntre. Pare 
Jesús del  
Gran Poder i Maria Santíssima de  
l'Esperança Macarena 

Setmana Santa 2017 4 5.5 2 3 6 3 23,5 1.081,00 € 

G65986481 
Associació Cultural Bruixes de 
Gramenet 

Valientes 5 5 4 1 4 5 23,5 1.081,00 € 

V63170609 
Cultural Colla Mitjana Gegants  
Montcada i Reixac 

Remolc geganter 5 1.5 5 4 2 6 23,5 1.081,00 € 

G60944592 Associació Festa de la Fil·loxera Festa de la Fil·loxera 5 4.5 3 1 10 0 23,5 1.081,00 € 

G66373234 Associació Cobla Berga Jove Retalls de Cobla 2 4 3 2 10 3 23,5 1.081,00 € 

G59301309 Drac i Bruixes de Can Boada Bestiari del Vallès Occidental 4 4 4 1 6 5 23,5 1.081,00 € 

G62332416 
Associació Cultural Plataforma 
Odèon 

XV Festival re-percussió per 
l'Odèon 

3 6 5 3 4 3 23,5 1.081,00 € 

G58248683 Agrupació Sardanista El Masnou 
Difusió de balls tradicionals 
catalans 

3 4 4 1 10 2 23,5 1.000,00 € 

G58415001 
Centre Cultural Recreatiu 
Aragonès 
de Mollet i Comarca 

Setmana Cultural i Festiva del Pilar 4 3 3 1 6 6 23 1.058,00 € 

G66051913 AMPA EMMTONA 
Construcció del bestiari festiu 
"Protus" 

6 3 4 1 2 7 23 1.058,00 € 

G58566753 Foto-Film Calella 
Difusió de festes i tradicions 
populars catalanes 

4 7 4 1 4 3 23 1.058,00 € 

G08310070 Òmnium Cultural Cap revetlla sensa la Flama 5 3 4 3 2 6 23 1.058,00 € 

G63195630 Associació Fira de Santa Llúcia Associació Fira de Santa Llúcia 5 6 3 3 6 0 23 1.058,00 € 

V61987327 
Colla dels Falcons de Vilanova i 
la Geltrú 

Restauració o creació d'elements 
d'imatgeria festiva i confecció de la 
indumentària 

5 2 4 3 2 8 23 1.058,00 € 

G58937996 Grup de Caramellaires de Pagès 
44a. Cantada de caramelles els 
dies 15 i 16 d'abril de 2017 

4 5 4 1 6 3 23 800,00 € 

G61348389 Asociación Flamenco Vivo 
XII Recital de Guitarra Flamenca 
Ciudad de Barcelona 

6 3 4 2 4 4 22,5 1.035,00 € 

G59790808 
Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell 

Nadal 2017 4 4.5 3 1 4 6 22,5 1.035,00 € 

G08468209 Societat Coral Els Amics Balls Tradicionals i Café Teatre 3 6 4 2 4 4 22,5 900,00 € 
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G62102843 
Hermandad Andaluza Nuestra 
Señora  
del Rocío de Terrassa 

XIX Aniversario, (Cambio de vara, 
V encuentro de la diversidad 
cultural Ciudad de Terrassa) 

4 5.5 4 1 4 5 22,5 1.035,00 € 

G60416286 
Hermandad San Sebastian de 
Fiñana. Terrassa 

54 Festivitat de Sant Sebastió a 
Terrasasa 

4 6 4 2 4 3 22,5 1.035,00 € 

G60988086 
Colla de Geganters de 
Vacarisses 

11a Fira del Món Geganter 7 i 8 
octubre 

4 5 3 3 3 4 22,5 1.035,00 € 

G59798330 Agrupació Sardanista Torelló El llenguatge de la cobla 3 .5 3 1 10 3 22,5 1.000,00 € 

G62339627 
Associació Cultural de Castilla-La 
Mancha 
de Terrassa 

X Festa de la Tardor 2017 5 6 4 1 4 3 22,5 1.035,00 € 

G60478146 
Agrupación Cultural Galega 
Alborada 

Fiesta de Santiago Apostol 3 6.5 3 1 4 5 22,5 1.035,00 € 

G58444753 
Casa Cultural y Recreativa  
Andalucía y Catalunya 

XXI Festival de danses de cultura 
popular i tradicional 

4 3 5 2 4 5 22,5 400,00 € 

G66668740 
Associació Amics de Sardana de  
Santa Coloma de Gramenet 

Obrim la Rotllana a Santa Coloma 
de Gramenet 

2 3.5 3 2 10 2 22,5 1.035,00 € 

G58039488 A.C.A. Cofradia 15+1 Crus de mayo 2017 4 4.5 3 2 6 3 22,5 1.035,00 € 

G58126285 
Associació Agrupació Cultural del 
Bages 

Memorial Vicens Orriols 4 3 4 3 4 5 22,5 1.035,00 € 

G61010994 
Assoc. Cultural Deixebles de 
Sant Feliu 

Restauració elements ritual del 
Pullassu  Carnaval de Terra Endins 
de Torelló 

6 4.5 4 2 2 4 22,5 1.035,00 € 

G59679266 
Entitat Cultural la Pajara de 
Terrassa 

Replica de la figura de la Pajara de 
Terrassa, vestuari músics i 
reparació instruments 

6 1.5 4 2 2 7 22,5 1.035,00 € 

G66552027 

Asoc. Casa Candela, 
organización por y para 
la divulgación y promoción de la 
cultura  
y el arte flamenco 

Commemoració 4rt Centenari 
naixement Esteban Murillo 

5 4 3 2 4 5 22,5 1.035,00 € 

G60517968 
C. C. Andaluz Hdad. Romera 
Virgen de Gracia 

XXXIV Romería 4 5 1 1 6 5 22 1.012,00 € 

G08813727 Casa de Soria en Barcelona 
Difusión Cultura Popular y 
Tradicional 

4 4 3 1 4 6 22 1.012,00 € 

G65840225 
Associació Colla Gegantera de 
Nou Barris 

Creació del Seguici Popular de Nou 
Barris 

7 1 3 0 8 3 22 1.012,00 € 

G08888422 
Institut de Projecció Exterior de la  
Cultura Catalana 

Promoció i divulgació poesia 
Verdagueriana, la llengua catalana, 
actes del XXXVIII Aplec del Pi de 
les 3 Branques, XXXIXà premis 
Batista i Roca 

4 6 3 2 4 3 22 1.012,00 € 

V60160009 
Colla de Geganters de Vilanova i 
la Geltrú 

Intercanvis Gegants 2017 5 5 1 1 6 4 22 750,00 € 

G63359871 
Associació Grup de Sevillanes de  
Sant Feliu de Codines 

Fira de Sevillanas 2017 5 4 4 2 4 4 22 1.012,00 € 

G63397699 Societat Coral la Cuitora 

Grana concert de Festa Major, 
fragments d'òpera, interpretat per 
els cantaires conjuntament amb els 
músics, pianista, violinista, bateria, 
guitarra 

3 3 3 1 8 4 22 1.012,00 € 

G61440707 Centro Aragonés de Terrassa Festividad del Pilar 3 6 3 1 6 3 22 1.012,00 € 

G65272015 
Associació Foment de la  
Rumba Catalana (FORCAT) 

Diada de la Rumba 2017 4 3 5 4 4 2 22 1.012,00 € 

G58020991 
Asociación Andaluza Hijos de 
Almachar 

XXXVIII Fiesta del ajoblanco 5 5 4 1 4 4 22 1.012,00 € 

G08386138 
Casa de los Navarros-Nafarren 
Etxea 

Celebración del Día de Navarra y 
San Fracisco Javier 

3 6 4 1 4 5 22 1.012,00 € 

G61275020 Peña Cultural Al-Andalus Mataró XX homenaje a la tercera edad 5 4 4 1 4 5 22 1.012,00 € 

G66014853 
Associació la Remençada de  
Montornès del Vallès 

La Remençada 5 4 4 1 4 4 22 1.012,00 € 

G66613712 Associació Diables Alta Segarra Segarra Històrica 5 6 2 0 6 3 22 950,00 € 
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G08713273 
Centre Moral Instructiu de Gràcia 
"El Centre" 

L'art del Centre. La cultural popular 
a Gràcia. 

5 4 3 1 4 5 22 1.012,00 € 

G08904260 
Acción Cultural Miguel de 
Cervantes 

Taller poético literario. XXX 
concurso internacional Dulcinea 
2017 

5 4 4 1 4 4 21,5 989,00 € 

G65278087 
Associació Cultural Festa 
Medieval  
Sant Jordi de Badalona 

Festa Medieval "Pirates a 
Badalona" 

5 7 3 0 4 3 21,5 989,00 € 

G58501677 
Associació cultural del Camp del 
Rei 

Cercavila Cultural 3 2 4 1 6 6 21,5 989,00 € 

G60857893 
Asociación Cultural de l'Anoia El 
Tiruri 

Festa Rociera 4 7 4 1 6 0 21,5 989,00 € 

G58161191 Esbart Dansaire Sant Marçal 
34ena Mostra Internacional de 
Dansa Popular 

4 4 4 2 4 4 21,5 989,00 € 

G58061011 Irmandade Galega de Rubí 
Falamos de Galicia, Falamos de 
Cultura 

4 3.5 4 2 4 5 21,5 989,00 € 

G08671646 
Assoc. Casa de Ceuta en 
Barcelona 

IV Jornades Culturales 4 4.5 4 1 4 5 21,5 989,00 € 

G58812827 
Associació Cultural Andaluza de 
Torelló 

Romeria rociera de Torelló 4 5 3 1 6 3 21,5 989,00 € 

G61065892 Fundación FECAC Activitats culturals 4 5 4 1 6 2 21,5 989,00 € 

G64154156 Esbart Dansaire de Sant Pol 
75è aniversari de l'Esbart de Sant 
Pol. 

4 7 4 1 4 2 21,5 989,00 € 

G60550555 
Asociación Cultural Andaluza  
Hermandad La Armonía 

Romeria de Mataró 3 5 3 1 6 4 21 966,00 € 

G65347536 
Associació Colla Gegantera del 
casc antic de Barcelona 

Mostra de cultura Popuilar als 
barris antics de Barcelona 

4 4 3 0 6 4 21 966,00 € 

G58334350 
Esbart Sant Martí de Barcelona  
"Ballet Folklòric dels Països 
Catalans" 

4t Ball de Rams Populars de Sant 
Martí 

3 3 4 3 4 4 21 650,00 € 

G59113241 Ateneu Ordalenc Festa Major 2017 5 4 3 1 8 0 21 966,00 € 

G58553413 
Agrupació Coral Recreativa les 
Flors de Maig 

Portes Obertes. ACR Les Flors de 
Maig i Festa Major Barri del Raval 

3 4 2 1 8 3 21 550,00 € 

G60112117 
Amics de Castellar del Vallès,  
secció coral Sant Esteve 

Cançons d'Europa 4 5 3 1 4 4 21 966,00 € 

G60819166 
Associació Cultural Casa de 
Castilla y  
León en el Vallès Oriental 

Fiesta de la Casa, Día de la 
Comunidad y Día del San Jordí" 

3 6 3 2 4 4 21 966,00 € 

G61901294 Colla del Drac Rufino 
XII Trobada Infantil de Diables a 
Sant Boi de Llobregat 

3 3 4 1 6 5 21 966,00 € 

V62848353 
Colla Castellera Matossers de 
Molins de Rei 

15è aniversari "La Marronada" 3 6 3 3 6 0 21 966,00 € 

G58950981 Grup Coral Horta 10è aniversari notes.cat 3 5 4 1 4 5 21 966,00 € 

G66192733 Associació els Galls del Diable Les Bestioletes del Diable 6 6 3 1 2 3 21 650,00 € 

G64299118 
Fundació Privada Cívica Oreneta 
del Vallès 

Enganxa't a la ciultura 2 3 4 1 8 3 21 966,00 € 

G08850208 Casa de Andalucía de Barcelona 
Jornades Commemoratives Dia 
d'Andalusia 

3 3.5 3 2 6 3 20,5 943,00 € 

G64522105 
Associació per les tradicions 
populars 
catalanes "El serpent de Manlleu" 

Festa del Serpent de Manlleu 5 5 4 1 6 0 20,5 943,00 € 

G63165583 
Associació per les tradicions 
catalanes. Tradicat 

Organització Flama del Canigó 
2017 

4 5 4 2 6 0 20,5 943,00 € 

G58035411 
Tertúlia Flamenca de l'Hospitalet 
de Llobregat 

Festival de saetas 4 4 3 1 4 5 20,5 943,00 € 

G60914082 
Asociación Andaluza Virgen del 
Rocío 

Romería del Rocío en Catalunya 4 5 1 1 6 4 20,5 943,00 € 

G58137845 
Centro Cultural Andaluz Blas de 
Infante 

Matinales y Veladas Flamencas 3 4.5 3 1 4 5 20,5 943,00 € 

G59868380 Coral Sant Sadurní 
Una Tarda Lírica. "Opera Musicals 
Sarsuela" 

4 6 1 2 4 4 20,5 943,00 € 
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G58261116 Esbart Sabadell Dansaire 
Celebració del Día Internacional de 
la Dansa a Sabadell 

4 4 4 2 4 3 20,5 943,00 € 

G58379421 
Casa de Baena Assoc. Cult. 
Andaluza en Cataluña 

Exaltació al tambor ronc 2 4 4 1 4 6 20,5 500,00 € 

G61905907 Cor de l'Espiga de Cubelles 
Concert 10a Trobada de Corals 
Espiga de Catalunya 

3 3.5 2 1 6 6 20,5 800,00 € 

G58918970 Germandat de Polinyà 
Fem poble, fem història: La 
Germandat de Polinyà 

4 4 3 1 4 5 20,5 943,00 € 

G65758757 Colla Gegantera de Montesquiu 

Consolidació de la imatge 
corporativa, expansió i 
desenvolupament de la colla 
gegantera de Montesquiu. 

4 1.5 4 3 2 6 20,5 500,00 € 

G66806944 Associació Geganters de Ribes 
65è Aniversari dels Gegants de 
Ribes 

4 4 4 1 8 0 20,5 920,00 € 

G58102591 
A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío Los 
Romeros 

Programa cultural Los Romeros 
2017 

4 3.5 4 2 4 4 20,5 943,00 € 

G58518655 
Foment de Cultura de la 
Parròquia de Súria 

Renovació i restauració 
d'escenografies i vestuari i altres 
millores a l'espectacle "Els 
pastorets de Súria" 

5 3.5 4 1 2 5 20,5 943,00 € 

G63627061 
Associació Grup de Diables de 
Castellterçol 

I trobada de bèsties a Castellterçol 4 5 4 1 0 7 20,5 943,00 € 

G08406332 Associació Cultural Esplai Pastorets cultura social 4 4 3 2 4 4 20,5 943,00 € 

G58128737 
Centro C. R. A. Nuestra. Sra. de 
la Esperanza 

32 Aniversario del centro 2 3 4 2 4 6 20 425,00 € 

G08990848 
Centre Cultural García Lorca A. 
A. Nou Barris 

Fiestas de la primavera "Cruces de 
Mayo" 

3 4 3 1 6 3 20 920,00 € 

G58942483 Amics d'El Prat XXII Aplec de la Tartana 3 7 5 2 0 4 20 920,00 € 

G64864721 
Associació Sala de Lectura 
Antoni Margarit 

Els Gegants de Sant Cugat de 
Sesgarrigues 

3 4 4 1 8 0 20 600,00 € 

G08672719 
Asociación Casa de Madrid en 
Barcelona 

Símiles entre Madrid - Barcelona 2 6 3 1 4 5 20 920,00 € 

V08538910 Centre Aragonés de Sarrià Festes de Primavera Sant Jordi 3 5 4 1 6 2 20 920,00 € 

G58643057 Associació Diables de Badalona 
Recuperació dels vestits 
tradicionals de diables de Badalona 

6 4 5 1 2 3 20 920,00 € 

G60814241 Castellers de Sabadell Diada del Tèxtil 5 5 2 2 6 0 20 920,00 € 

G58863408 
Assoc. Concurs d'habilitats de 
Gossos d'Atura de Castellar de 
N'Hug 

55è concurs de gosses d'atura de 
Castellar de n'Hug 

4 5 3 1 4 3 20 920,00 € 

G66879917 
Assoc. Flamenca Andaluza Rosi 
Ugal 

El sueño de Aaron 3 4 3 1 4 5 20 920,00 € 

G65491557 
Colla Ferafoc de Sant Quintí de 
Mediona 

Foedus 4 4 3 2 6 1 20 920,00 € 

G08399099 Foment Mataroní XIII Anys de sarsuela a Mataró 3 4 3 1 4 5 20 920,00 € 

G58304999 
Asociación Casa de Valencia de 
Gavà 

Falles Gavà 2017 4 5 3 0 6 2 20 920,00 € 

V58445768 
Centro Cultural Castellano-
Manchego de Badalona 

Jornadas Culturales 2017 4 4.5 3 1 4 3 19,5 799,50 € 

G58537598 
Associació Amics de les 
Havaneres "Port Vell" 

XXXII Gran Trobada d'Havaneres 
"Barcelona cara al mar" 

5 5 3 1 4 2 19,5 650,00 € 

G58963794 
Centre Andalús de Nueva 
Carteya 

XV Certamen de Saetas i Alcaparra 
Flamenca 2017 

4 4 4 1 4 3 19,5 799,50 € 

G08983256 
Agrupación Cultural Galega 
Saudade 

Saudade, XXXV anys de cultura 2 4.5 4 2 4 3 19,5 799,50 € 

G62359450 
Cofradia Padre Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

Processió de divendres Santo 3 3.5 3 1 6 3 19,5 799,50 € 

G60118080 
Ball de Diables Sexes Foc de 
Sant Cugat de Sesgarrigues 

20è Aniversari Petits Sexes Foc 2 4 4 2 4 4 19,5 799,50 € 

G58450560 
Associació Cultural Orfeó 
Laudate 

Commemoració de 75 anys de 
divulgació de la cultura popular 
catalana a través de la música 

5 3 4 1 4 3 19,5 799,50 € 
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V60382413 
Colla de Diables Diabòlica de 
Gràcia 

Colla de diables Diabòlica de 
Gràcia 

4 4 4 2 6 0 19,5 799,50 € 

G59613554 
Associació de pessebristes de 
Mataró 

El pessebre a Mataró, exposicions, 
tallers i escola. 

4 7 4 1 4 0 19,5 799,50 € 

G61459871 
C.C.A. Casa de Priego de 
Córdoba en Terrassa 

Premi literari 3 3 4 1 4 5 19,5 799,50 € 

G59478446 
Associació Cuitural i Reacreativa 
"Grup Pa, Vi i Moltó" 

Nit Marinera 4 3 3 2 4 3 19 779,00 € 

G58036849 
Casa de Granada Cultural 
Andaluza del Vallès Occtal. 

Cita con el flamenco y 45 
aniversario 

4 3 3 1 4 4 19 779,00 € 

G58106196 Cova da Serpe de Barcelona 
XXXII Festival musical intercultural 
galego 

3 5 3 1 4 3 19 779,00 € 

G65175762 
Ballet Folkloric Sarrià-Esbart 
Sarrià 

Trobada d'Esbarts 2017 2 4 4 1 6 3 19 779,00 € 

G59093732 Tertúlia Flamenca de Badalona 
XVII Jornades de valores 
flamencos 

5 3 4 1 4 3 19 779,00 € 

G59032284 Amics del camell Canvi de roba 5 3 3 0 2 6 19 550,00 € 

G65347619 
La Quadrilla d'en Joan Muntada. 
Associació de Geganters i 
Bestiari de Sant Llorenç Savall 

Restauració de la imatgeria / 
Gegants: Genoveva vella i rèplica 

5 2 4 1 2 6 19 779,00 € 

G64124316 
Centro de Estudios Rocieros y 
Cultura Andaluza en Catalunya 
(CERCAT) 

Treballs amb el fons fotogràfic del 
CERCAT: difusió, recepció i 
manteniment de material del fons 
fotogràfic. 

4 5 3 1 4 2 19 779,00 € 

G58329228 
Peña Taurina Angel Leria de 
Zarza Capilla 

Setmana Cultural 2017 31 
ediciones 

2 3.5 3 1 4 5 18,5 758,50 € 

G08841819 Societat Cultural L'Oliva Festa de la Verema de Canyet 2 2 3 1 6 5 18,5 758,50 € 

G58630112 
Union Andaluza Hermandad 
Rociera Virgen de La Rocina 

Activitats culturals relacionades 
amb la fira de abril, el Pregó, el 
Rocío i la Zambombada per 
nadales 

3 4.5 1 1 6 3 18,5 758,50 € 

G62671490 Associació La Colònia Modernista 
XVII Festa del Modernisme de la 
Colònia Güell 

4 5 4 1 4 1 18,5 758,50 € 

G08803132 Hogar Extremeño de Barcelona Celebració Festes Patronals 2017 4 5.5 3 2 4 0 18,5 758,50 € 

G61302576 
Agrupación Cultural Galega 
Agarimos 

Semana Cultural Galega 20 años 
de Agarímos en Badalona 

2 5.5 3 1 4 3 18,5 758,50 € 

G62878954 Geganters de Capellades 
Restauració i creació de rèpliques 
dels gegants centenaris de 
Capellades 

7 1.5 3 2 2 3 18,5 758,50 € 

G62847629 
Ball de Diablesses i Diables de la 
Geltrú 

Nova imatge vestits de Diablesses 
de la Geltrú (colla gran) 

4 1.5 3 0 2 8 18,5 758,50 € 

G08486268 Casa de Valencia en Barcelona 9 d'octubre, diada dels valencians 4 2.5 4 1 4 4 18,5 250,00 € 

R0800225E Paroquia Sant Medir Parroquia Sant Medir 3 5 3 2 4 2 18,5 600,00 € 

G63773402 Espai País Valencià Divendres a Casa València 2 2.5 4 1 4 5 18,5 758,50 € 

G60476165 
Coordinadora de Grallers de 
Vilafranca del Penedès 

24è dia del graller 2 4 4 1 6 2 18,5 758,50 € 

G63655021 
Amics de la Flama del Canigó i 
dels Focs de Sant Joan de 
Manlleu - Tradifoc 

Sant Joan - Tradifoc 4 4 3 1 6 0 18 738,00 € 

V59910471 
Germandat de Sant Antoni Abat 
Colla Vella 

Passada Tres Tombs i Tallers a les 
Escoles 

5 4 2 1 6 0 18 738,00 € 

G58565979 
Asociación Cultural Andaluza 
Hijos de Paradas 

Festival del XXIX aniversario 3 3 4 1 4 4 18 738,00 € 

G65046104 
Associació de Pessebristes de 
Ciutat Vella de Barcelona 

Cicle de Nadal a Barcelona - 
Barcelona es vesteix de Festa, es 
vesteix de Nadal 

4 2 3 1 6 2 18 738,00 € 

G58025065 
Casa de Andalucía de La 
Llagosta 

XXXIV Concurso Cante Jondo C. la 
Llagosta 

3 5 2 1 4 3 18 738,00 € 

G58856881 Escola Orfeonica de Martorelles 
Concert 110 anys Escola Orfeonica 
de Martorelles 

2 5 4 1 4 2 17,5 717,50 € 

G58031832 
Casa de Aragón de Gavà, 
Viladecans i Castelldefels 

San Jorge (Actividades relativas a 
la Festividad de San Jorge) 

2 3.5 2 1 6 3 17,5 717,50 € 
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NIF Entitat Projecte 

Puntuació 
Import 
2017 1 2 3 4 5 6 

Total 
punts 

G60082302 
Centro Aragonès de l'Hospitalet 
de Llobregat 

Promoción cultura aragonesa y 
catalana (intercambios culturales y 
festivales) y participación en el Foro 
de las Culturas 

2 3.5 2 1 4 6 17,5 717,50 € 

G66248659 
Xuntanza de Catalunya. 
Xuntanza d'Associacions 
Culturals Gallegues de Catalunya 

Certament de Gaita i Sacs de 
Gemecs 

2 5 2 1 4 4 17,5 717,50 € 

G65232274 
Associació Colla de Geganters de 
Sant Feliu de Codines 

Renovació vestuari per seguir cicle 
festiu anual 

4 2 4 2 2 4 17 697,00 € 

G64609977 
Geganters i Grallers de 
Sentmenat 

Ampliem la Colla de Capgrossos 4 2 3 1 2 5 17 697,00 € 

G60421211 
Casa Cultural de Andalucía y 
Extremadura de Sant Andreu de 
Llavaneres 

Festival de diferentes culturas 3 4 3 1 4 4 17 697,00 € 

G59718163 
Circulo Flamenco Andaluz en 
Mataró 

Festival de Cultura Popular y 
Tradicional Mataró por Sevillanas 

3 4 3 1 4 4 17 697,00 € 

G61994349 Forques de Can Deu Renovació indumentaria 5 2 3 0 2 6 17 697,00 € 

G66629817 
Associació Colla Gegantera de 
Lliça de Vall 

Vestimenta nova per als gegants 4 2 3 1 2 6 17 697,00 € 

G60433364 Casal de Joves Guineueta Diables de la Guineueta 4 3.5 4 1 2 2 16,5 676,50 € 

V58279449 Centro leonés en Cataluña Cultura y Deporte 2 3 4 1 4 3 16 656,00 € 

G60543733 
Hermandad Nuestra Sra. del 
Rocío de Badia del Vallès 

Romería del Rocío en Cataluña 3 6 1 0 0 0 16 656,00 € 

G60038551 Esbart Folklòric d'Horta 
Difusió de la Cultura Popular 
Catalana, a través del seu utillatge 

6 4 4 1 2 0 16 656,00 € 

G59106187 Diables de Terrassa Projecte de peces de vestimenta 4 2 4 1 2 4 16 656,00 € 

G58306267 Puigdoure de Sabadell 
Homenatos de Catalunya: de Llull a 
Gaudí 

3 2 3 1 4 3 16 656,00 € 

G66023060 Fundació Privada Lux-Art Solidari 
La Música com a element 
transformador i de cohesió social 

3 4 4 1 4 0 15,5 635,50 € 

G08956799 
Círculo de Castilla y León en 
Barcelona 

Certamen de poesía "Amanecer 
Literario" 

2 3 4 1 4 2 15,5 635,50 € 

G58353087 
Centro Social y Cultural "Santo 
Ángel" 

Fiestas patronales "Santo Ángel" 2 3.5 3 1 4 2 15,5 635,50 € 

G65373599 
Associació Colla de Diables 
Rubeo Diablorum 

Renovació vestuari colla de diables 
Rubeo Diablorum 

3 2.5 4 1 2 4 15,5 635,50 € 

G58176744 Centre Moral d'Arenys de Munt Gitanes d'Arenys de Munt 4 3 3 1 2 2 15 615,00 € 

G58200965 Ateneu Hortenc 
Concert de música tradicional 
catalana 

2 3 3 0 4 4 15 615,00 € 

G60456878 Geganters de Gràcia 
Reforma i vestuari dels capgrossos 
de la colla Geganters de Gràcia 

4 2 4 1 2 3 15 615,00 € 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds presentades ja que les entitats 
beneficiàries han presentat amb posterioritat a la seva sol·licitud un escrit de renúncia, 
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 
 

NIF Entitat Projecte 

G66718768 Associació Cultural la Corriola Margaridó 

G66604414 
Assoc. Professional d'Autors i  
Creadors de Rumba Catalana (APAC, R.C.) 

RumbaFest2017 

G66250358 Associació Bioritme Bioritme 2017 

V58263575 Associació Societat Coral El Vallès 
140è aniversari de la Societat Coral "El 
Vallès" 

G61645115 Fundació Privada Pere Closa Difusió de Cultura Gitana Popular 

G58021031 Societat Coral La Unió Santcugatenca Trobada nacional de bastoners 2017 

 
Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte. 
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Per tractar-se d’entitats que, malgrat organitzar activitats de caire cultural, els seus 
estatuts aborden els aspectes culturals de forma secundària (clàusula 6 de la 
convocatòria): 
 

NIF Entitat Projecte 

G59978718 
APA Col·legi Públic Simeó Rabasa de  
Martorelles 

Els gegants arriben a l'escola 

G66803065 Juguem a Begues Activitats Culturals i festives en família 

G58199811 
Unió Excursionista de Catalunya d'Olesa 
 de Montserrat 

33è Concurs de Teatre Premi Vila d'Olesa 

G60158318 AMPA Escola Pau Boada Trobada Multicultural 

 
Per tractar-se de sol·licituds presentades fora del termini fixat per a la present 
convocatòria (clàusula 8 de la convocatòria): 
 

NIF Entitat Projecte 

G58202953 Casa de Andalucía en Rubí Cruz de Mayo 

59516484 Agrupació Sardanista de Tona 
42 aplec de sardanes de tardor  
17 setembre 2017 

G58407024 Centro Cultural y Social Airiños da Nosa Galicia 
Festival musical amb motiu de 34 aniversari 
de l'entitat 

 
Per tractar-se d’una programació anual d’activitats (excloses a la clàusula 2 de la 
convocatòria): 
 

NIF Entitat Projecte 

G62770482 Associació Diables de Port 
Donar continuitat a les festes populars del 
 barri de la Marina 

G65530644 Associació d'Intercanvis Socials i Culturals 
Diferents projectes de cant Coral i  
instrumental a municipi 

G58327438 Societat Coral Amics de la Unió Programació del Cor de Cambra de Granollers 

G58381583 La Palma Moderna 
Celebració del Centenari  
"La Palma Moderna" 

G66159252 
Associació Castellera Universitaria 
 dels Bergants del Campus de Terrassa 

Consolidació de la Colla Castellera Universitària 
Bergants del campus de Terrassa 

G65079444 
Asociación Rociera Andaluza Voces  
del Camino de Terrassa 

Intercambios culturales y Rocío 

G60401643 
Grup de Drac i Diables de  
Santa Margarida de Montbui 

Drac i Diables de Santa Margarida de Montbui 

G65966541 
Flamencología  
A.C.A. Nuevos aires del camino 

Flamenc de l'any 2017 

G65712416 
Associació Comissió de Festes  
Cooperativa Molí Nou 

Calendari festiu Cooperativa Molí Nou 

G60790060 Associació Bruixes del Nord Sabadell 
Programa anual 2017 i commemoració dels 
 30 anys de les Bruixes del Nord Sabadell 

V58330689 
Associació Ateneu Centre  
Democràtic i Progressista 

Recuperem el teatre per la cultura 

G66056763 Colla Castellera Llunàtics UPC Vilanova Associació castellera Llunàtics UPC Vilanova 

 
Per tractar-se d’activitats no subvencionables en funció dels requisits fixats per la 
convocatòria.  
 

NIF Entitat Projecte 

G59707620 Associació Cultural Leza Escola de música tradicional i popular 

G64104482 Associació Imago Barcelona 
Llegendes de les dones d'aigua: enfortint al territori i 
als seus habitants 

G58860081 Els Xulius - Centre Social Ribetà Monocicle de Música a Ribes 2017 

G08712481 
Associació Cultural i Recreativa Unió 
Calafina 

T de T Tardor de Teatre al Casino de Calaf 
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NIF Entitat Projecte 

G66717166 Associació Àgora Alta Segarra S.B.C. Associació Àgora Alta Segarra S.B.c. 

G61198826 Fundació Privada Procat Cicle de concerts a Nou Barris 

G59391904 
Assoc. d'Amics de la UNESCO de 
Valldoreix Sant Cugat del Vallès 

Promoure i donar a conèixer el patrimoni cultural de 
Catalunya 

G58479692 Casa de Castilla La Mancha en Barcelona XXXI Jornadas Culturales 2017 

G17697749 Associació Cultural Sibemoll Producció Fonoteca de Cobla 

G66904194 Associació d'Amics del Cinema Rosebud II Festival de Cinema de Calella 

G64910987 Casino de Caldes Fundació Privada X cicle de teatre de tardor 

G58324856 
Asociación Centro Cultural Andaluz y 
Artístico Manuel de Falla 

Barcelona gótica 

G61887329 
Agrupació Musical "la Banda" de 
Cerdanyola del Vallès 

Pop i Rock al Castell 

G43993914 Derechos en Acción Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona 

G66250358 Associació Biorritmo Biorritme 2017 

G58266107 A.C.A. Casa de Sevilla Nos hacemos visibles 

G58066168 Casa de Cantabria en Barcelona XL Torneo Ciudad de Barcelona de Bolo Palma 

G58146937 Associació Ceramistes Catalunya Ceràmica: creativitat, patrimoni i difusió 

G58168550 Societat Recreativa Unió Begudenca 
Actuació en el sopar de germanor de la Festa Major 
2017 

G00000000 Associació Cultural UniversitaS Festival Metròpolis  /  Revista Universitas 

G08457095 Societat Recreativa el Retiro Orquestres de Ball per tot l'any 

G64412562 Associació Rock on the Rocks 5a. Edició Calella Rockfest 

G65496325 Associació Col·lectiu KARXOFAROCK Festival Alternatiu KARXOFAROCK 

G62822044 Fundació Privada Futura Local 1er. Concurs de relats eròtics amb do Penedès 

G61849709 Nits Culturals Sant Pere Sallavinera Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera 

G59372599 Colla de Castellers Xicots de Vilafranca 36è aniversari colla de castellers Xicots de Vilafranca 

G63441919 Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu 
Exposició "El cartelisme republicà amb ulls del segle 
XXI d'Osona" 

 
Quart.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per valoració més baixa, atès que no 
han obtingut una puntuació mínima de 15 punts, tal i com s’estableix a l’article onzè de 
la convocatòria i les bases específiques: 
 

NIF Entitat Projecte 

G59901181 
Unión Extremeña de l'Hospitalet  
de Llobregat 

Dar a conocer la cultura extremeña 

G66163163 Moixiganga de Barcelona 
Ampliació de l'Entitat per seguir creixent  
per la ciutat. 

G63012306 Petits Diables d'Igualada Renovació vestuari Petits Diables d'Igualada 

G61296927 Colla gegantera de Cardedeu 
Restauració i creació d'elements d'imatgería 
festiva 

G08733750 GER Entitat Cultural i Esportiva 
MATXOVELL nou element dins el bestiari  
festiu de Ribes 

G08890956 Centro Galego de Barcelona Día Do Apostol Santiago 

G58227802 
Casa Granada   
Cultural, Recreativa, Andaluza 

8a. Trobada de Bandes de Música d'Entitats  
Culturals província de Barcelona 

G08890659 
Centre d'Estudis Comarcals del  
Baix Llobregat 

Programa LluiRL'art 

G58192063 Casal Familiar Recreatiu 
Promoció i difusió dels Pastorets de la  
Sala els Carlins 

G65868911 Colla de Geganters de Caldes de Montbui 
Creació de la rèplica dels Gegants de  
Caldes de Montbui 

G66683699 
Foro de Cultura Popular y  
Tradicional de l'Hospitalet 

Forum de las culturas populares y  
tradicionales de l'Hospitalet 

 
Cinquè.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2017, segons estableix la convocatòria i les bases 
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
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De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a 
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el 
projecte presentat no s’addiu a l’objecte de la mateixa.  
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament 
de la subvenció fixats a la clàusula 11 de la convocatòria, que es relacionen a continuació: 
 
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts, repartits 
de la següent forma: 

a. Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
b. Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 punts. 

 
2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en base a: 

a. Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts. 
b. Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts. 
c. Repercussió territorial, fins a 3 punts. 

 
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en base a: 

a.  La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 
participant en el projecte, fins a 3 punts. 

b. Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon desenvolupament 
del projecte, fins a 2 punts. 

 
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i els 
mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 
5. Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no acumulatiu: 

a. Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats Patrimoni 
festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts. 

b. Festes Majors o cicle festiu, 8 punts. 
c. Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts. 
d. Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
e. Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts. 
f. Reparació o creació d’elements festius, 2 punts. 

 
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a: 

a. Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es 
tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme 
cultural, fins a 5 punts. 

b. La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts. 
c. El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
En la mateixa clàusula es fixava que els projectes i/o accions subvencionades caldrà que 
obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.  
 
Per atorgar el suport a cadascun dels projectes s’ha procedit a dividir l’import de la 
convocatòria (450.000 €) per la suma de les valoracions totals que han superat els 15 punts 
que es fixaven com a qualificació mínima per ser estimats (9796 punts), establint un import 
mig de 45.93 euros per punt obtingut. 
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En base a aquest import mig s’ha establert trams de puntuació i a cadascun se li ha atorgat 
un import per punt obtingut, partint de que les puntuacions intermitges els correspon l’import 
de 46 euros per punt, a les puntuacions més altes se’ls ha incrementat aquest import i a les 
més baixes se’ls ha disminuït, a raó de 5 euros per tram. Els trams establerts són els 
següents: 
 

 Els projectes que obtenen puntuació de 40 punts o més, els correspon un import de 
56 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 30 i 39.99 punts, els correspon un 
import de 51 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 20 i 29.99 punts, els correspon un 
import de 46 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 15 i 19.99 punts, els correspon un 
import de 41 euros per punt. 

 
Finalment, en el cas que l’import a atorgar a una entitat, segons la puntuació obtinguda, 
superi la quantitat per ells sol·licitada, s’ha proposat l’import de la seva sol·licitud. Igualment 
s’ha fet en el cas que l’import corresponent per punts superi el 50% del cost del projecte, 
limitació establerta a la clàusula 13 de la convocatòria. 

 
Sisè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (445.171,52.- EUR), amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2017 de la 
Diputació de Barcelona amb el següent detall: 
 

NIF Entitat Projecte Import 2017 
Operació comptable 

/ Posició 

G61307229 Castellers de la Vila de Gràcia 
Diada Castellera de la Festa 
Major de Gràcia 

2.660,00 € 1703003201 / 1 

G58488487 
Ass. Festes de la Plaça Nova.  
Comissió Festes de Sant Roc 

Celebracions de les 428 Festes 
de Sant Roc de Barcelona a la 
plaça Nova, i del "4 1/4" 
declarades Festa Patrimonial 
d'Interès Nacional 

2.380,00 € 1703003201/ 2 

G61058004 
Geganters i Grallers de  
Sant Climent de Llobregat 

IX Mostra de Grups Folklòrics i 
Creació del Seguici de Sant 
Climent 

2.352,00 € 1703003201 / 3   

G60195906 
Associació d'Amics dels Gegants el 
Pi 

XXIII Festes de Sant Josep 
Oriol i activitats que se'n 
deriven 

2.324,00 € 1703003201 / 4 

G59678516 ACF Olesa Sardanista Nous Públics 2017 2.296,00 € 1703003201 / 5 

G66353871 
Associació Castellers del Prat de 
Llobregat 

El Prat, ciutat castellera 2.296,00 € 1703003201 / 180 

G59667386 
Agrupació Cultural Folflòrica 
Sabadell Sardanista 

55è Aplec de la sardana de 
Sabadell 

2.268,00 € 1703003201 / 6 

G08779365 
Associació La Passió d'Olesa de 
Montserrat 

Representació de la Passió 
d'Olesa 

2.268,00 € 1703003201 / 7 

G63767115 Diables de Sant Cugat Encabronada 2017 2.014,50 € 1703003201 / 8 

G58038167 
Agrupació Sardanista L'Ideal de 
Clavé 

Aplec de les Roquetes 1.989,00 € 1703003201 / 9 

G63518161 
Fundació Privada Orfeó Martinec   
(Diables del Clot) 

Diables del Clot 40è aniversari 1.938,00 € 1703003201 / 10 
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NIF Entitat Projecte Import 2017 
Operació comptable 

/ Posició 

G08953564 
Cercle d'Agermanament Occitano-
Català  
(CAOC) 

Arrels comunes: contes, 
rondalles, cançó popular i 
tradicons occitano-catalanes. 
Activitats de promoció i 
divulgació 2017 

1.912,50 € 1703003201 / 11 

G59137562 
Colla de Castellers els 
Bordegassos  
de Vilanova i la Geltrú 

Promoció del Mon casteller. 
Temporada 2017 

1.912,50 € 1703003201 / 12 

G60313459 Colla de Geganters de Rubí 
XXIV Trobada de Festa Major 
"recuperació capgrossos" 

1.887,00 € 1703003201 / 13 

G60433828 Colla de Castellers d'Esplugues 
Diades importants de la colla 
castellera d'Esplugues 

1.887,00 € 1703003201 / 14 

G58334525 
Associació Colla Castellera 
Minyons de Terrassa 

Diada de la nova Atenes de 
Terassa 2017 

1.887,00 € 1703003201 / 15 

G08943250 
Agrupació Cultural Folklòrica de 
Barcelona 

Cicle de ballades de sardanes 
al Pla de la Catedral de 
Barcelona 2017 

1.000,00 € 1703003201 / 16 

G63668032 Centre Sant Pere Apòstol 

Activitats de cultura popular i 
tradicional dins el marc de la 
Festa Major de St. Pere, Sta. 
Caterina i la ribera 2017. 

1.887,00 € 1703003201 / 17 

G63541502 
Associació Ball de Diables de 
Mataró 

L'Encesa - Mostra de cultura 
popular 

1.887,00 € 1703003201 / 18 

G08973810 
Associació Societat Sardanista  
Dansaires Vilanovins 

XLVIII Concurs Nacional de 
Colles Sardanistes 15/07/2017 

1.861,50 € 1703003201 / 19 

G58356007 Agrupació Folklòrica Amunt i Crits Diada Sardanista 69a edició 1.861,50 € 1703003201 / 20 

G63420632 
Ball de Diables de Vilafranca del 
Penedès 

10è Diabòlic 1.861,50 € 1703003201 / 21 

G65357642 Colla Castellera Jove de Barcelona 
Organització de quatre diades 
castelleres de la Jove de 
Barcelona. 

1.836,00 € 1703003201 / 22 

G58995697 
Colla de Geganters de  Sant Joan 
Despí 

Tres Tombs de Sant Joan 
Despí 

1.810,50 € 1703003201 / 23 

G59849760 Foment de la Sardana de Rubí 
Cicle Festiu - Festes Populars i 
Tradicionals 

1.800,00 € 1703003201 / 24 

G62311311 
Grup de Correfoc del Follet i la 
Fantasma  
de Sant Feliu de Codines 

Consolidació i celebració dels 5 
anys de la colla infantil del Grup 
del Correfoc del Follet i la 
Fantasma dins de la Festa 
Major i de la trobada infernal. 

1.810,50 € 1703003201 / 25 

G65328825 
Colla Jove Xiquets de Vilafranca 
del Penedès 

6a diada itinerant 1.810,50 € 1703003201 / 26 

G60354941 Associació Cultural Turó del Llac 
Estrena d'un gegantó dimoni 
(XXIII Trobada de Gegants i 
Capgrossos de la Llacuna) 

1.785,00 € 1703003201 / 27 

G66462854 
Associació Balls Populars  
Sant Sadurní d'Anoia 

ABPSSA, any bastoner 1.785,00 € 1703003201 / 28 

G62434022 
Fomarians Diables de  
Sant Climent de Llobregat 

Creació del Ball dels 
Formarians 

1.759,50 € 1703003201 / 29 

G65769937 Colla de Diables de Lliçà 
Llegenda de la Bastarda. El fill 
del diable 

1.759,50 € 1703003201 / 30 

G60818705 Geganters i Grallers del Poble Sec Trobada de Festa Major 1.759,50 € 1703003201 / 31 

G65690620 Taula d'Entitats de Sarrià Sardanes a la plaça 1.759,50 € 1703003201 / 32 

G58838103 Badalona Sardanista 
73è Aplec de la sardana de 
Badalona 

1.734,00 € 1703003201 / 33 

G64611239 
Associació Gegantera dels Gegants  
de Sant Jaume 

IX Trobada dels Gegants de 
Sant Jaume i intercanvis 
vinculats 

1.500,00 € 1703003201 / 34 

V58686866 Colla del Bitxo del Torrent Mitger 
"Can Roca Crema" Tercera 
Trobada de Bestiari Festiu 

1.734,00 € 1703003201 / 35 

G62860796 Tot Raval, Fundació privada 
14a. Edició Festival de cultural 
del Raval 

1.734,00 € 1703003201 / 36 
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G64907272 
Associació Colla Castellers Salats 
de Súria 

X diada salada 1.734,00 € 1703003201 / 37 

G59732610 Amics de Corbera 
Pessebre vivent - Corbera de 
Llobregat 

1.734,00 € 1703003201 / 38 

G60209517 Colla Castellers de Mollet del Vallès 
Activitats especials 25è 
aniversari 

1.708,50 € 1703003201 / 39 

G61427878 
Associació Pessebrista de Vilanova 
i la Geltrú 

Deixem testimoni de les 
edificacions, llocs o indrets 
singulars del patrimoni cultura, 
natural i etnològic de Vilanova i 
la Geltrú 

1.708,50 € 1703003201 / 40 

G59819136 
Associació Colla gegantera de 
Molins de Rei 

Festa Major GEGANT de 
Serveis de Cultura 

1.708,50 € 1703003201 / 41 

G59945212 Secció Sardanista de El Progrés 30è aplec del Roser 1.708,50 € 1703003201 / 42 

G62123583 
Associació de Sant Antoni Abat –  
Tonis de Manlleu 

Festes dels Tonis de Manlleu 1.708,50 € 1703003201 / 43 

G65135550 
Associació Cultural i d'esbarjo  
Mestres del gai Saber 

Mataró dansa. (Recuperació 
dels balls tradicionals de 
Mataró) 

1.683,00 € 1703003201 / 44 

G08502544 
Asociación Centro Asturiano de 
Barcelona 

XIII festiveal Nueche Celta 1.683,00 € 1703003201 / 45 

G62450077 Colla de Diables Àngels Diabòlics 
Programa Amics del Mamut 
Venux 2017  5ena. Edició 

1.500,00 € 1703003201 / 46 

G58766197 Castellers de Terrassa Castellers de Terrassa 1.683,00 € 1703003201 / 47 

G61065900 Castellers de Sant Cugat 
Celebració de la Diada de Sant 
Cugat 

1.683,00 € 1703003201 / 48 

G64921182 
Fundació Privada Festa Major de 
Gràcia 

El cant de la Sibil·la i l'Esperit 
de Nadal a Gràcia 

1.683,00 € 1703003201 / 49 

G61346151 Drac i Diables de la Sagrera 
Promovem la imatgeria festiva 
del barri de la Sagrera de 
Barcelona 

1.683,00 € 1703003201 / 50 

V62395520 
Colla Jove de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Festa Major de Bellvitge 2017 1.000,00 € 1703003201 / 51 

G61992335 
Comissió Cavalcada dels Reis  
d'Igualada Fundació Privada 

Festa dels Reis d'Igualada 1.683,00 € 1703003201 / 52 

G59319798 
Foment Sardanista de Sant Sadurní 
d'Anoia 

25è Aplec capital del cava 1.657,50 € 1703003201 / 53 

G60676020 Amics de la Sardana de Poble Sec 
Festa Major i Sardanes a la 
Fresca 

1.500,00 € 1703003201 / 54 

G58308099 Centre Cultural Gitano La Mina 
Tertúlia Flamenca del Centro 
Cultural Gitano La Mina 

1.657,50 € 1703003201 / 55 

G08489205 Centro Aragonès de Badalona Festes del Pilar 2017 1.632,00 € 1703003201 / 56 

G65352916 
Centro Cultural Andaluz de  
Palau-solità i Plegamans 

Festa Major 2017 1.500,00 € 1703003201 / 57 

G58348806 Esbart Català de Dansaires 
Projecte d'Activitats de Foment 
i Difusió de la Dansa Popular i 
Tradicional 

1.632,00 € 1703003201 / 58 

G66426297 
Associació per a la Promoció de  
la Sardana i la Cobla APROSC 

Mirant el meu voltant tible i 
sardanes. Xavi Piñol & Cobla 
Marinada (enregistrament CD, 
roda premsa i concert 
presentació) 

1.632,00 € 1703003201 / 59 

G61191771 
Associació Juvenil Drac Baluk 
Astharot 
i Diables de Ca n'Aurell 

II Diada de Foc Tradicional 1.632,00 € 1703003201 / 60 

G65114613 Diables de Ribes Colla Jove 

Actes de celebració 25è 
aniversari Ball de Diables de 
Ribes Colla Jove 25 anys 
jugant amb foc 

1.632,00 € 1703003201 / 181 

G60299146 Castellers de Cornellà 
Actuacions castelleres a la 
província de Barcelona 

1.606,50 € 1703003201 / 61 

G62187166 Geganters i Grallers de Casablanca 
XVIII Diada Gegantera al Barri 
de Casablanca 

1.606,50 € 1703003201 / 62 
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G58394016 Esbart Ciutat Comtal Acròstic on tour 1.606,50 € 1703003201 / 63 

G66603127 Tabalers de Sarrià 
2n Aniversari Tabalers de 
Sarrià 

1.000,00 € 1703003201 / 187 

G66007428 
Associació Cultural La Festa dels 
Miquelets 

La festa dels Miquelets 1.606,50 € 1703003201 / 64 

G08713349 Círcol Catòlic de Badalona Els Pastorets del Segle XXI 1.581,00 € 1703003201 / 65 

G66626250 
Associació Trabucaire "Bandolers 
de Terrassa" 

Les heroiques dones de 
Terrassa 

1.581,00 € 1703003201 / 66 

G64294754 Patronat de Sant Roc 
Renovem el Vot de Vila a Sant 
Roc 

1.581,00 € 1703003201 / 67 

G08631830 Agrupació Folklòrica Molins de Rei El foc a Molins de Rei 1.581,00 € 1703003201 / 68 

G66904137 
Associació Ball de Diables de  
Bigues i Riells del Fai 

La Font de l'Infern 1.581,00 € 1703003201 / 182 

G58368150 
Germandat de Trabucaires,  
Geganters i Grallers de Sant 
Andreu 

Actes de Festa Major 2017 1.581,00 € 1703003201 / 69 

G58227075 SCR La Unió de Mas Rampinyo 
Cicle de cultura popular i 
tradicional a la Unió 

1.581,00 € 1703003201 / 70 

G60633989 
Associació Cultural Colla del Drac 
de Gràcia 

35 Anys fent foc 1.581,00 € 1703003201 / 183 

G61798401 Casa de Aragón de Cerdanyola 
XII Trobada de tambors i 
bombos d'Aragó a Cerdanyola 

1.555,50 € 1703003201 / 71 

G58851080 Colla Sardanista Riallera 
92è Concurs de Colles 
Sardanistes de Vic 

950,00 € 1703003201 / 72 

G63632715 
De Bòlit! Unió de colles de  
cultura popular de Premià de Mar 

Rebombori 2017  Festa de la 
Cultura Popular i Música Folk 

1.555,50 € 1703003201 / 73 

G61097929 
Amics de la Sardana de Vilassar de 
Mar 

Pep Ventura i Agustí Borgunyó: 
dos clàssics d'aniversari 

1.240,00 € 1703003201 / 74 

G60901089 
Associació Vilassanesa d'Activitats  
de Lleure (AVAL) 

Vilafoc 2017 1.555,50 € 1703003201 / 75 

G66559287 Associació COET 
COET'17  (Certament obert 
d'espectacles tradicionals amb 
pirotecnia) 

1.000,00 € 1703003201 / 188 

G58933912 
Associació Tradicions i Costums 
Mollet 

Celebració del dia del Soci 1.425,00 € 1703003201 / 76 

V58283011 
Centre Agrícola de Sant Pau 
d'Ordal 

Festa Major 2017 de Sant Pau 
d'Ordal 

1.530,00 € 1703003201 / 77 

G62493739 Castellers de la Sagrada Família 
Alcem castells per les nostres 
comarques 

1.530,00 € 1703003201 / 78 

V58329178 
Societat Coral L'Espiga de les 
Corts 

Cicle de matins de l'Espiga 1.530,00 € 1703003201 / 79 

G58318163 
Agrupació Sardanista de Cornellà 
de Llobregat 

Festa de l'Agrupa 2017 1.530,00 € 1703003201 / 80 

G62951041 
Associació Puntaires del Districte 
de Sant Andreu 

Aprofundiment i disseny en 
noves tècniques de punta de 
coixí i assistència a Trobada 

1.100,00 € 1703003201 / 81 

G66055088 Castellers de Castellar 
Diada aniversari / diada 
castellera 

1.357,00 € 1703003201 / 82 

G58174632 
Asociación Cultural Gallega Rosalía 
de Castro 

Festa de Foment de Cultura 
Popular i Tradicional de Can 
Mercader 2017 

1.357,00 € 1703003201 / 83 

G63714562 Associació Cultural Ball d'Enveja Correfoc de la Torre d'Enveja 1.200,00 € 1703003201 / 84 

G59824367 
Centro Cultural Andaluz Peña 
Bética 
Gavà Viladecans 

II festival "Mantilla i barretina" 1.357,00 € 1703003201 / 85 

G64854920 
Associació Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià 

L'Estel de Natzaret a Sarrià: un 
projecte de cultura popular i 
tradicional per un Nadal 
participatiu. 

1.357,00 € 1703003201 / 86 

G58097635 Associació Cultural Vallgorguina 
Apropem el món casteller al 
poble 

1.100,00 € 1703003201 / 87 

G08531402 
Societat recreativa i cultural La 
Principal 

Premi Vilafranca cultura 1.357,00 € 1703003201 / 88 
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G64803281 
Associació Cultural Els Cremats 
d'Olost 

Correfoc de Festa Major 2017 1.357,00 € 1703003201 / 89 

G60665817 
Associació d'Amics del Drac de la 
Geltrú 

Tomb de foc 2017 1.357,00 € 1703003201 / 90 

V59365064 C. C. A. Casa Sevilla del Prat 
Festa Major. La cultura 
andalusa 

1.334,00 € 1703003201 / 91 

G58021528 
Peña Cultural Flamenca y 
Recreativa  
Andaluza " Antonio Mairena" 

XXXVI Ciclo Cultural Flamenco 
y XXXVI Festival flamenco 
"Broche de Oro" 

1.334,00 € 1703003201 / 92 

G65255200 
Associació Fal·lera Gegantera  
de la Sagrada Familia 

Gaudim de la Festa Major 1.334,00 € 1703003201 / 93 

G62478409 Grup Sardanista Horta 
Cicle de ballades de sardanes 
a Horta 

750,00 € 1703003201 / 94 

G62803143 Grup de Diables Llamps i Trons 
I Trobada Bestiari de Foc i 
Tabals de Martorelles 

1.334,00 € 1703003201 / 184 

G60820511 Grup Sardanista La Florida Concerts i Ballades Sardanes 1.100,00 € 1703003201 / 95 

G59702076 Esbart Olesà 

Oli d'Olesa (espectacle 
coreogràfic recull Festes i 
Costums més arrelades a 
Olesa) 

1.334,00 € 1703003201 /96 

G65298903 
Associació Musical i Cultural Les 
Bufandes 

Punts de trobada 2017 1.334,00 € 1703003201 /97 

V60770799 Diables de Les Corts 
Correfoc de Primavera de Les 
Corts 23è Aniversari de Diables 
de les Corts 

1.334,00 € 1703003201 / 98 

G65763518 Castellers de Berga Diada dels Quatre Fuets 1.334,00 € 1703003201 / 99 

G60234549 
Colla Castellera Tirallongues de 
Manresa 

Actuació castellera de 
Diumenge de Rams 

1.334,00 € 1703003201 / 100 

G62556154 Fundació La Tossa de Montbui 
Aplec del roser de la tossa de 
Montbui 

1.248,00 € 1703003201 / 101 

G58416736 
Associació Centre Cultural Euskal 
Etxea 

Korrika 1.311,00 € 1703003201 / 102 

G58541053 Amics de la sardana de Cornellà Festa de l'Aniversari 1.311,00 € 1703003201 / 103 

J61528410 Grup de Diables Kapaoltis 30 aniversari 1.311,00 € 1703003201 / 104 

G58545005 
Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael 

Romería del Rocío 1.311,00 € 1703003201 / 105 

G59153106 Grup Sardanista Tot Bellvitge 
Festa de l'Arbre . 32 Aniversari 
. 52 Aplec 

1.000,00 € 1703003201 / 106 

G61687372 Foment Sardanista Andreuenc 
Ballades Populars de Sardanes 
del Foment Sardanista 
Andreuenc pel 2017 

1.311,00 € 1703003201 /185 

G58685181 
Ball de Gitanes i Esbart Dansaire 
de Mollet 

Vestuari de l'Esbart de Mollet 
del Vallès: Creació, renovació i 
manteniment 

1.311,00 € 1703003201 / 107 

G58990029 Grup del Drac de Terrassa Xumet Drac 1.311,00 € 1703003201 / 108 

G58301466 Societat Cultural i Esportiva la Lira FOLK'n VIU 1.311,00 € 1703003201 / 189 

G65363483 
Assoc. de Diables Els Cremats de 
la Múnia 

Correfoc 36è aniversari 1.006,00 € 1703003201 / 186 

G63370563 Associació Cultural 18 de setembre XX Aplec de Cardona 1.311,00 € 1703003201 / 109 

G58021031 
Societat Coral La Unió 
Santcugatenca 

Divulgació de la cultural 
catalana - Cançons tradicionals 
i populars 

1.311,00 € 1703003201 / 110 

G60981933 Esbart Rocasagna 
50è aniversari esbart 
Rocasagna 

1.311,00 € 1703003201 / 111 

G59186577 Amics de la Sardana d'Artés 34è Sarau Artesenc 1.288,00 € 1703003201 / 112 

G08874174 Ateneu Cultural Catalonia 
Exhibició de colles veteranes 
sardanistes de Barcelona i 
província 

1.288,00 € 1703003201 / 113 

G62214820 Associació Acció Cívica Calderina Caldesflor Corpus 2017 1.288,00 € 1703003201 / 114 

G59989715 
Associació Juvenil Diables de 
Casablanca 

XXIX Trobada de Diables ala 
Barri de Casablanca (Sant Boi 
de Llobregat) 

1.288,00 € 1703003201 / 115 
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G58323213 
Associació Cultural i Recreativa de 
Fals 

Aplec del Grau - Fals 1.288,00 € 1703003201 / 116 

G66171877 
Associació Grup Disbauxa de 
Carnaval 

Carnaval Sabadell 2017 1.288,00 € 1703003201 / 117 

G66252115 
Associació Col·lectiu Misteris  
d'Olesa de Montserrat 

Misteris 2017 1.000,00 € 1703003201 / 190 

G58808429 Obra del Ballet Popular 
Apled d'esbarts i trobada 
sardanista a Montserrat 

1.265,00 € 1703003201 /118 

G08727075 
Societat Coral Obrera  
La Glòria Sentmenatenca 

Tradicions d'un poble de pagès 1.265,00 € 1703003201 / 191 

G58533506 Orfeó Badaloní Danses al Temple 1.265,00 € 1703003201 /119 

G58358433 Colla de Diables de Sant Pere Nord 
33 aniverari - 7a edició Festa 
Walpurguis 

1.265,00 € 1703003201 / 120 

G62531637 DIABLES SE M'N REFUM 
SE M'N REFUM DE SANT 
SADURNÍ D'ANOIA 

1.265,00 € 1703003201 / 192 

G66165481 
Amics del Pessebre Vivent de 
Viladecans 

Pessebre vivent de Viladecans 1.242,00 € 1703003201 / 121 

G61057816 Vilafranca Sardanista 
Ballades de sardanes (cicle 
estiu) 

1.000,00 € 1703003201 / 122 

G63566798 
Centro Cultural Raíces de 
Andalucía 

9a Romería Ciutat de 
Viladecans 

1.242,00 € 1703003201 / 123 

G65256851 
Associació Cultural Catalunya 
Sardanista 

Concerts i Ballades Sardanes 1.242,00 € 1703003201 / 124 

G58145178 
Associació de veïns del Barri de 
Sant Antoni 

Projectes de Foc: Diables, 
Trabucaires i Flamats 

1.242,00 € 1703003201 / 125 

G62867767 
Associació Cultural Andaluza  
"Amigos de la Santa Cruz de 
Canjayar" 

17ena Festa Patronat Entitat 1.242,00 € 1703003201 / 126 

G63552137 
Associació de Pessebristes de  
Vilafranca del Penedès 

Exposició de pessebres, Nadal 
2017 

1.100,00 € 1703003201 / 127 

G66954611 Associació l'Àliga de Terrassa 
Creació de la figura d'imatgería 
festiva de l'Àliga de Terrassa 

1.242,00 € 1703003201 / 193 

G61997490 
As. Cultural del Centre 
Excursionista  
Puigcastellar-Patronat Pro-Aplec 

Commemoració del 63è aplec a 
Santa Coloma de Gramenet 

1.242,00 € 1703003201 / 128 

G61550653 Els Tonis de Sta. Eugènia de Berga Festa dels Tonis 2017 1.242,00 € 1703003201 / 129 

G62265046 Colla Gegantera d'Iluro VIII Mostra de balls de gegants 1.242,00 € 1703003201 / 130 

G65613838 
Associació Joves Artistes 
Kolomencs 

Projecte temàtic popular 
"Llegenda del Torrent de les 
Bruixes" 

1.242,00 € 1703003201 /131 

R0800649F Centre Parroquial Sant Vicenç Pastorets SXXI 1.242,00 € 1703003201 / 132 

G66620139 Associació Tabalets de Sarrià 
1er Aniversari Tabalets de 
Sarrià 

500,00 € 1703003201 / 194 

G61562435 Castellers de Badalona Jornada del Micaquet 1.242,00 € 1703003201 / 133 

G60915121 
Esbart Infantil i Juvenil Rosa d'Abril 
de Castellterçol 

enDANSA't 1.242,00 € 1703003201 / 134 

G58016270 
CCA. Colonia Egabrense Ntra. Sra. 
de la Sierra 

XXXIX Romeria de la virgen de 
la Sierra 

1.219,00 € 1703003201 / 135 

V60909660 Colla Gegantera de Pallejà 
Foment i Difusió de la Cultura 
Popular de la colla Gegantera 
de Pallejà 

1.219,00 € 1703003201 / 136 

G65170607 
Associació Colla de Diables del  
Casc Antic de Barcelona 

Fot-li Castanya!! 1.219,00 € 1703003201 / 137 

G66131277 
Associació Colla Castellera 
Laietans de Gramanet 

Temporada 2017 "Anem cap el 
7" 

1.219,00 € 1703003201 / 138 

G58040775 Lluïsos de Gràcia de Barcelona Fem Lluïsos Fem Cultura 1.219,00 € 1703003201 / 139 

G58921958 Grup Sardanista Maig 
Participació als campionat de 
colles sardanistes de BCN 
Ciutat i de Catalunya2017 

1.219,00 € 1703003201 / 140 

G61646105 Colla dels Bastoners de Sabadell 
XX aniversari dels bastoners de 
Sabadell 

1.219,00 € 1703003201 /141 

G65459190 
Associació Ball de Sant Miquel i  
els Diables, d'Igualada 

Diada de Sant Miquel 1.000,00 € 1703003201 / 142 
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G58226911 Societat Cultural Sant Jaume Activitats sardanes 2017 1.219,00 € 1703003201 / 143 

G62334925 Cor Harmonia Calellenc 
6a. Temporada lírica Ciutat de 
Calella 

1.219,00 € 1703003201 / 144 

V61073227 Centro Extremeño Ruta de la Plata 
Festival Folklòric regional 
(benèfic) 

1.196,00 € 1703003201 / 145 

G66276122 Associació Civitas Cultura 
Pirineus creatius, intensiu de 
músiques, arts i artesanies 

1.196,00 € 1703003201 / 195 

G63766463 
Coral Preludi d'Amics de la 
UNESCO 

Cicle de Concerts de Sardaner 
"Cor i Cobla" 

1.196,00 € 1703003201 / 146 

G66173030 Colla Castellers Alt Maresme Intercanvis i tallers castellers 1.196,00 € 1703003201 / 147 

G62722491 
Agrupació Sardanista de  
Sant Feliu de Codines 

16è Aplec de la sardana a Sant 
Feliu de Codines 

1.196,00 € 1703003201 / 148 

G58348749 Irmandade Galega o Noso Lar 35 Festa Galega a Terrassa 1.196,00 € 1703003201 / 149 

G61389839 Capgrossos de Capellades 

"Capgrossos de Capellades, 
vint anys anant de KAP". 
"Capellades, cada nen un 
capgros" 

1.196,00 € 1703003201 / 150 

G08659468 Joventut Catòlica 
Projecte de dansa "Les 
Estacions" 

1.196,00 € 1703003201 / 151 

V58009101 
Centro Cultural Andaluz Asociación 
de Mollet 

Romería del Rocío 1.196,00 € 1703003201 / 152 

G60083185 
Grup Pessebrista de la Capella de 
Montserrat 

Pessebres del Mon 1.173,00 € 1703003201 / 153 

G58364597 
Associació de Veïns de l'antic  
poble de Sant Pere 

Casament vuitcentista 1.173,00 € 1703003201 / 154 

G65075228 
Associació de Confraresses de 
Barcelona 

El mon confrare de Barcelona 
en la Processó de la 
Inmaculada  - Vot del Poble, 
Barcelona 1651, integració de 
la dona 

1.173,00 € 1703003201 / 155 

G65393530 
Associació Colla de Falcons de 
Castellcir 

Difusió fet falconer al Moianès 1.173,00 € 1703003201 / 156 

G64558935 
Colla de Diables Ratpenats 
Infernals 

Creació d'una secció grallera 
dins la colla de Diables 
Ratpenats Infernals 

1.173,00 € 1703003201 / 157 

G59756593 A.C.A. Peña Flamenca de Manlleu 
31 Festival flamenco de 
Manlleu 

1.173,00 € 1703003201 / 158 

G65433096 
Associació Sardanista Collblanc-
Torrassa 

5è Aplec de la sardana. Tres 
cobles 

1.173,00 € 1703003201 / 159 

G58525924 
Associació per a la difusió del 
Folklore  
(Adifolk) 

Restauració del nan Folk 910,00 € 1703003201 / 160 

G63813000 Associació Sociocultural P.I.C. 
Fira de St. Jordi  (St. Jordi de 
Colors) 

870,00 € 1703003201 / 196 

G64174477 Miquelets de Catalunya X desfilada dels Miquelets 1.173,00 € 1703003201 / 161 

G61197828 
Centro Recreativo y Cultural 
Aragones  
de Ripollet 

Festes del Pilar 1.150,00 € 1703003201 / 162 

G62538590 Amics de Medievàlia Sabadell Medievàlia Sabadell 1.150,00 € 1703003201 / 163 

G66055286 
Fundació especial antiga caixa 
Sabadell 1859 

Diada del llibre i Sant Jordi a 
l'espai Cultura Fundació 
Sabadell 1859 

1.150,00 € 1703003201 / 164 

G60238086 
A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen del 
Rocío  
San Rafael Arcángel 

Romería del Rocio en Cataluña 
2017 

1.150,00 € 1703003201 / 165 

G08978470 Casal Familiar de Viladecavalls 
47a Trobada dels Petits 
Caramellaires del Baix 
Llobregat 

1.150,00 € 1703003201 / 166 

G62164793 
Asociación hermandad Andaluza 
de  
San José de Abrucena en Terrassa 

43 Aplec de San José de 
Abrucena en Terrassa 

1.150,00 € 1703003201 / 167 

G08494635 Foment de Sitges 
39a Nit de les Pubilles i Hereus 
de Sitges 

1.150,00 € 1703003201 / 168 
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G63265250 
Ball de Diables de Sitges Colla 
Jove 

Ball de Diables de Sitges Colla 
Jove 

1.150,00 € 1703003201 / 169 

G65866493 
Colla Castellera Els Encantats de 
Begues 

Trobada Castellera del Baix 
Llobregat 

1.150,00 € 1703003201 / 170 

G64118714 Associació Titellaire de Roquetes Un titella per a Roquetes 1.150,00 € 1703003201 / 171 

G08822496 Castellers de Barcelona 
Celebració 48è aniversari de la 
colla 

1.150,00 € 1703003201 /172 

G65825929 
Associació Pessebristes CC Sant 
Joan Viladecans 

Programació cicle cultural 2017 1.150,00 € 1703003201 / 173 

G65286353 
Associació Cultural Els Templers 
de  
Puig-Reig  

Festa dels templers de Puig-
reig 

1.150,00 € 1703003201 / 174 

V58954785 
Comissió Ripolletenca d'Activitats 
Culturals  
(CRAC) 

Activitats gegants i grallers de 
Ripollet, any 2017. 

1.150,00 € 1703003201 / 175 

G62299557 
Colla de geganters i grallers de  
Gràcia-Sabadell 

Projecte de restauració del 
gegant vell de la colla 

1.000,00 € 1703003201 / 197 

G58238783 
Centro. Andaluz de la Comarca de  
Estepa y Sierras del Sur 

Feria de Abril de Catalunya 1.127,00 € 1703003201 / 176 

G58456872 
Associació Amics de Sant Antoni 
Abat  
de Martorell 

Tres Tomb 20017 1.127,00 € 1703003201 / 177 

G58228818 Centre Cultural Els Propis 
Organització arribada Flama 
del Canigó a Nou Barris 

1.127,00 € 1703003201 / 178 

V60757499 
Colla Gegantera de Sarrià-Sant 
Gervasi 

30è Aniversari Gegants 1.127,00 € 1703003201 / 179 

V08996829 
Centre Catòlic de Mataró - Sala 
Cabanyes 

Restauració elements 
escenogràfics 

1.127,00 € 1703003202 / 1 

G63101406 Falcons de Barcelona 
Diada dels Falcons de 
Barcelona 

1.127,00 € 1703003202 / 2 

G65061681 Diables de Sant Pau 
Festa dels Diables de Sant Pau 
d'Ordal 

1.127,00 € 1703003202 / 163 

G59104778 Arca de Noé Rua de l'home dels nassos 1.127,00 € 1703003202 / 3 

G65128274 Amics de l'acordió de Massaners 
33ena. Trobada d'Acordionistes 
de Maçaners 

1.127,00 € 1703003202 / 4 

G62500681 ACR Capgrossos de la Florida 
Trobada de gegants i 
capgrossos 

500,00 € 1703003202 / 5 

G60698396 
Pixafocs i Cagaspumes, Colla de  
Diables de Masquefa 

Bèsties de la colla infantil de 
diables Pixafocs i Cagaspurnes 

1.127,00 € 1703003202 / 164 

G66297771 
Agrupació Santa Eulàlia de Corró 
d'Avall 

Pessebre vivent 2017 1.127,00 € 1703003202 / 6 

G58315953 Ateneu Santcugatenc Festa de tardor 1.127,00 € 1703003202 / 7 

G08957946 Ateneu l'Aliança Juguesca 2017 1.127,00 € 1703003202 / 162 

G59967703 
Associació Cultural Diables de  
Vilanova i la Geltrú 

Actes correfoc Vilanova 2017 1.127,00 € 1703003202 / 8 

G60694114 
Foment de la Sardana de 
Barcelona 

Audició 22 d'abril del 2017 625,00 € 1703003202 / 9 

G62386602 
Asociación Cultural Extremeña 
Zurbarán   

XVI Certamen Internacional de 
Pintura "Zurbarán" 

1.104,00 € 1703003202 / 10 

G66393034 Associació Arreplegagegants 
Festival Geganter de 
l'Eixample, per a la gent de 
l'Eixample 

1.104,00 € 1703003202 / 11 

G65151953 Associació Cultural Rubricatus 9è Festival Berguedà Folk 1.104,00 € 1703003202 / 12 

V58204892 
Centro Cultural Andaluz Vicente 
Aleixandre 

Celebración Cruz de Mayo 1.104,00 € 1703003202 / 13 

G61930772 Casal de la dona de Súria Trobada de Puntaires 915,00 € 1703003202 / 14 

V61534566 Comissió Jordiada XXV Jordiada 1.104,00 € 1703003202 / 15 

G58333451 
Casal Cultural Dansaires 
Manresans 

XXXII Oreneta d'Or Ciutat de 
Manresa 

1.104,00 € 1703003202 / 16 

G58946955 
Amics de la sardana de Premià de 
Mar 

Cicle de ballades de sardanes 
d'estiu 2017 

1.104,00 € 1703003202 / 17 

G61931010 
Associació de Castellers del Poble 
Sec 

1er Festival de Gralles de 
Barcelona, Poble Sec 

1.104,00 € 1703003202 / 18 
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G58900911 Petit Ballet de Barcelona Catalunya en dansa 1.104,00 € 1703003202 / 19 

G59370759 
Associació dels Diables del Poble 
Sec 

6è aniversari de la trobada 
d'Amics del Sirius 

1.104,00 € 1703003202 / 20 

G08890956 Centro Galego de Barcelona 
125 aniversario del Centro 
Galego de Barcelona 

1.104,00 € 1703003202 / 21 

G65227746 
Colla de Trabucaires de Castellar 
del Riu 

VII Trobada i esmorzar 
trabucaire 

1.104,00 € 1703003202 / 22 

G08473076 Ateneu de Sant Just Desvern El Centenari de l'Ateneu 1.104,00 € 1703003202 / 23 

G59936278 Associació d'Amics de Santiga 
XXXIV Festa de l'Arbre i XXVIII 
d'Homenatge als Poetes 

447,52 € 1703003202 / 24 

G63927081 Diables Parets 
Restauració La Bèstia de 
Parets 

742,50 € 1703003202 / 184 

G59827212 Agrupació Sardanista Manlleuenca Audicions d'estiu 1.081,00 € 1703003202 / 25 

R5800369J 

Pontificia i Reial Germandat  i 
Confraria  
de Natzarens del Ntre. Pare Jesús 
del  
Gran Poder i Maria Santíssima de  
l'Esperança Macarena 

Setmana Santa 2017 1.081,00 € 1703003202 / 26 

G65986481 
Associació Cultural Bruixes de 
Gramenet 

Valientes 1.081,00 € 1703003202 / 27 

V63170609 
Cultural Colla Mitjana Gegants  
Montcada i Reixac 

Remolc geganter 1.081,00 € 1703003202 / 166 

G60944592 Associació Festa de la Fil·loxera Festa de la Fil·loxera 1.081,00 € 1703003202 / 28 

G66373234 Associació Cobla Berga Jove Retalls de Cobla 1.081,00 € 1703003202 / 165 

G59301309 Drac i Bruixes de Can Boada Bestiari del Vallès Occidental 1.081,00 € 1703003202 / 29 

G62332416 
Associació Cultural Plataforma 
Odèon 

XV Festival re-percussió per 
l'Odèon 

1.081,00 € 1703003202 / 30 

G58248683 Agrupació Sardanista El Masnou 
Difusió de balls tradicionals 
catalans 

1.000,00 € 1703003202 / 31 

G58415001 
Centre Cultural Recreatiu Aragonès 
de Mollet i Comarca 

Setmana Cultural i Festiva del 
Pilar 

1.058,00 € 1703003202 / 32 

G66051913 AMPA EMMTONA 
Construcció del bestiari festiu 
"Protus" 

1.058,00 € 1703003202 / 167 

G58566753 Foto-Film Calella 
Difusió de festes i tradicions 
populars catalanes 

1.058,00 € 1703003202 / 33 

G08310070 Òmnium Cultural Cap revetlla sensa la Flama 1.058,00 € 1703003202 / 34 

G63195630 Associació Fira de Santa Llúcia Associació Fira de Santa Llúcia 1.058,00 € 1703003202 / 168 

V61987327 
Colla dels Falcons de Vilanova i la 
Geltrú 

Restauració o creació 
d'elements d'imatgeria festiva i 
confecció de la indumentària 

1.058,00 € 1703003202 / 35 

G58937996 Grup de Caramellaires de Pagès 
44a. Cantada de caramelles els 
dies 15 i 16 d'abril de 2017 

800,00 € 1703003202 / 36 

G61348389 Asociación Flamenco Vivo 
XII Recital de Guitarra 
Flamenca Ciudad de Barcelona 

1.035,00 € 1703003202 / 37 

G59790808 
Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell 

Nadal 2017 1.035,00 € 1703003202 / 38 

G08468209 Societat Coral Els Amics Balls Tradicionals i Café Teatre 900,00 € 1703003202 / 39 

G62102843 
Hermandad Andaluza Nuestra 
Señora  
del Rocío de Terrassa 

XIX Aniversario, (Cambio de 
vara, V encuentro de la 
diversidad cultural Ciudad de 
Terrassa) 

1.035,00 € 1703003202 / 40 

G60416286 
Hermandad San Sebastian de 
Fiñana. Terrassa 

54 Festivitat de Sant Sebastió a 
Terrasasa 

1.035,00 € 1703003202 / 41 

G60988086 Colla de Geganters de Vacarisses 
11a Fira del Món Geganter 7 i 8 
octubre 

1.035,00 € 1703003202 / 42 

G59798330 Agrupació Sardanista Torelló El llenguatge de la cobla 1.000,00 € 1703003202 / 43 

G62339627 
Associació Cultural de Castilla-La 
Mancha 
de Terrassa 

X Festa de la Tardor 2017 1.035,00 € 1703003202 / 44 

G60478146 
Agrupación Cultural Galega 
Alborada 

Fiesta de Santiago Apostol 1.035,00 € 1703003202 / 45 
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G58444753 
Casa Cultural y Recreativa  
Andalucía y Catalunya 

XXI Festival de danses de 
cultura popular i tradicional 

400,00 € 1703003202 / 46 

G66668740 
Associació Amics de Sardana de  
Santa Coloma de Gramenet 

Obrim la Rotllana a Santa 
Coloma de Gramenet 

1.035,00 € 1703003202 / 170 

G58039488 A.C.A. Cofradia 15+1 Crus de mayo 2017 1.035,00 € 1703003202 / 47 

G58126285 
Associació Agrupació Cultural del 
Bages 

Memorial Vicens Orriols 1.035,00 € 1703003202 / 48 

G61040994 
Assoc. Cultural Deixebles de Sant 
Feliu 

Restauració elements ritual del 
Pullassu  Carnaval de Terra 
Endins de Torelló 

1.035,00 € 1703003202 / 169 

G59679266 
Entitat Cultural la Pajara de 
Terrassa 

Replica de la figura de la Pajara 
de Terrassa, vestuari músics i 
reparació instruments 

1.035,00 € 1703003202 / 171 

G66552027 

Asoc. Casa Candela, organización 
por y para 
la divulgación y promoción de la 
cultura  
y el arte flamenco 

Commemoració 4rt Centenari 
naixement Esteban Murillo 

1.035,00 € 1703003202 / 49 

G60517968 
C. C. Andaluz Hdad. Romera 
Virgen de Gracia 

XXXIV Romería 1.012,00 € 1703003202 / 50 

G08813727 Casa de Soria en Barcelona 
Difusión Cultura Popular y 
Tradicional 

1.012,00 € 1703003202 / 51 

G65840225 
Associació Colla Gegantera de Nou 
Barris 

Creació del Seguici Popular de 
Nou Barris 

1.012,00 € 1703003202 / 52 

G08888422 
Institut de Projecció Exterior de la  
Cultura Catalana 

Promoció i divulgació poesia 
Verdagueriana, la llengua 
catalana, actes del XXXVIII 
Aplec del Pi de les 3 Branques, 
XXXIXà premis Batista i Roca 

1.012,00 € 1703003202 / 53 

V60160009 
Colla de Geganters de Vilanova i la 
Geltrú 

Intercanvis Gegants 2017 750,00 € 1703003202 / 54 

G63359871 
Associació Grup de Sevillanes de  
Sant Feliu de Codines 

Fira de Sevillanas 2017 1.012,00 € 1703003202 / 55 

G63397699 Societat Coral la Cuitora 

Grana concert de Festa Major, 
fragments d'òpera, interpretat 
per els cantaires conjuntament 
amb els músics, pianista, 
violinista, bateria, guitarra 

1.012,00 € 1703003202 / 172 

G61440707 Centro Aragonés de Terrassa Festividad del Pilar 1.012,00 € 1703003202 / 56 

G65272015 
Associació Foment de la  
Rumba Catalana (FORCAT) 

Diada de la Rumba 2017 1.012,00 € 1703003202 / 57 

G58020991 
Asociación Andaluza Hijos de 
Almachar 

XXXVIII Fiesta del ajoblanco 1.012,00 € 1703003202 / 58 

G08386138 
Casa de los Navarros-Nafarren 
Etxea 

Celebración del Día de Navarra 
y San Francisco Javier 

1.012,00 € 1703003202 / 59 

G61275020 Peña Cultural Al-Andalus Mataró XX homenaje a la tercera edad 1.012,00 € 1703003202 / 60 

G66014853 
Associació la Remençada de  
Montornès del Vallès 

La Remençada 1.012,00 € 1703003202 / 185 

G66613712 Associació Diables Alta Segarra Segarra Històrica 950,00 € 1703003202 / 173 

G08713273 
Centre Moral Instructiu de Gràcia 
"El Centre" 

L'art del Centre. La cultural 
popular a Gràcia. 

1.012,00 € 1703003202 / 61 

G08904260 
Acción Cultural Miguel de 
Cervantes 

Taller poético literario. XXX 
concurso internacional Dulcinea 
2017 

989,00 € 1703003202 / 62 

G65278087 
Associació Cultural Festa Medieval  
Sant Jordi de Badalona 

Festa Medieval "Pirates a 
Badalona" 

989,00 € 1703003202 / 63 

G58501677 
Associació cultural del Camp del 
Rei 

Cercavila Cultural 989,00 € 1703003202 / 64 

G60857893 
Asociación Cultural de l'Anoia El 
Tiruri 

Festa Rociera 989,00 € 1703003202 / 65 

G58161191 Esbart Dansaire Sant Marçal 
34ena Mostra Internacional de 
Dansa Popular 

989,00 € 1703003202 / 66 
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G58061011 Irmandade Galega de Rubí 
Falamos de Galicia, Falamos 
de Cultura 

989,00 € 1703003202 / 67 

G08671646 
Assoc. Casa de Ceuta en 
Barcelona 

IV Jornades Culturales 989,00 € 1703003202 / 68 

G58812827 
Associació Cultural Andaluza de 
Torelló 

Romeria rociera de Torelló 989,00 € 1703003202 / 69 

G61065892 Fundación FECAC Activitats culturals 989,00 € 1703003202 / 70 

G64154156 Esbart Dansaire de Sant Pol 
75è aniversari de l'Esbart de 
Sant Pol. 

989,00 € 1703003202 / 71 

G60550555 
Asociación Cultural Andaluza  
Hermandad La Armonía 

Romeria de Mataró 966,00 € 1703003202 / 72 

G65347536 
Associació Colla Gegantera del 
casc antic de Barcelona 

Mostra de cultura Popuilar als 
barris antics de Barcelona 

966,00 € 1703003202 / 73 

G58334350 
Esbart Sant Martí de Barcelona  
"Ballet Folklòric dels Països 
Catalans" 

4t Ball de Rams Populars de 
Sant Martí 

650,00 € 1703003202 / 74 

G59113241 Ateneu Ordalenc Festa Major 2017 966,00 € 1703003202 / 75 

G58553413 
Agrupació Coral Recreativa les 
Flors de Maig 

Portes Obertes. ACR Les Flors 
de Maig i Festa Major Barri del 
Raval 

550,00 € 1703003202 / 76 

G60112117 
Amics de Castellar del Vallès,  
secció coral Sant Esteve 

Cançons d'Europa 966,00 € 1703003202 / 77 

G60819166 
Associació Cultural Casa de 
Castilla y  
León en el Vallès Oriental 

Fiesta de la Casa, Día de la 
Comunidad y Día del San 
Jordí" 

966,00 € 1703003202 / 78 

G61901294 Colla del Drac Rufino 
XII Trobada Infantil de Diables 
a Sant Boi de Llobregat 

966,00 € 1703003202 / 79 

V62848353 
Colla Castellera Matossers de 
Molins de Rei 

15è aniversari "La Marronada" 966,00 € 1703003202 / 80 

G58950981 Grup Coral Horta 10è aniversari notes.cat 966,00 € 1703003202 / 174 

G66192733 Associació els Galls del Diable Les Bestioletes del Diable 650,00 € 1703003202 / 175 

G64299118 
Fundació Privada Cívica Oreneta 
del Vallès 

Enganxa't a la ciultura 966,00 € 1703003202 / 81 

G08850208 Casa de Andalucía de Barcelona 
Jornades Commemoratives Dia 
d'Andalusia 

943,00 € 1703003202 / 82 

G64522105 
Associació per les tradicions 
populars 
catalanes "El serpent de Manlleu" 

Festa del Serpent de Manlleu 943,00 € 1703003202 / 83 

G63165583 
Associació per les tradicions 
catalanes. Tradicat 

Organització Flama del Canigó 
2017 

943,00 € 1703003202 / 84 

G58035411 
Tertúlia Flamenca de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Festival de saetas 943,00 € 1703003202 / 85 

G60914082 
Asociación Andaluza Virgen del 
Rocío 

Romería del Rocío en 
Catalunya 

943,00 € 1703003202 / 86 

G58137845 
Centro Cultural Andaluz Blas de 
Infante 

Matinales y Veladas Flamencas 943,00 € 1703003202 / 87 

G59868380 Coral Sant Sadurní 
Una Tarda Lírica. "Opera 
Musicals Sarsuela" 

943,00 € 1703003202 / 88 

G58261116 Esbart Sabadell Dansaire 
Celebració del Día 
Internacional de la Dansa a 
Sabadell 

943,00 € 1703003202 / 89 

G58379421 
Casa de Baena Assoc. Cult. 
Andaluza en Cataluña 

Exaltació al tambor ronc 500,00 € 1703003202 / 90 

G61905907 Cor de l'Espiga de Cubelles 
Concert 10a Trobada de Corals 
Espiga de Catalunya 

800,00 € 1703003202 / 91 

G58918970 Germandat de Polinyà 
Fem poble, fem història: La 
Germandat de Polinyà 

943,00 € 1703003202 / 92 

G65758757 Colla Gegantera de Montesquiu 

Consolidació de la imatge 
corporativa, expansió i 
desenvolupament de la colla 
gegantera de Montesquiu. 

500,00 € 1703003202 / 93 

G66806944 Associació Geganters de Ribes 
65è Aniversari dels Gegants de 
Ribes 

920,00 € 1703003202 / 176 
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G58102591 
A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío Los 
Romeros 

Programa cultural Los Romeros 
2017 

943,00 € 1703003202 / 94 

G58518655 
Foment de Cultura de la Parròquia 
de Súria 

Renovació i restauració 
d'escenografies i vestuari i 
altres millores a l'espectacle 
"Els pastorets de Súria" 

943,00 € 1703003202 / 95 

G63627061 
Associació Grup de Diables de 
Castellterçol 

I trobada de bèsties a 
Castellterçol 

943,00 € 1703003202 / 96 

G08406332 Associació Cultural Esplai Pastorets cultura social 943,00 € 1703003202 / 97 

G58128737 
Centro C. R. A. Nuestra. Sra. de la 
Esperanza 

32 Aniversario del centro 425,00 € 1703003202 / 98 

G08990848 
Centre Cultural García Lorca A. A. 
Nou Barris 

Fiestas de la primavera 
"Cruces de Mayo" 

920,00 € 1703003202 / 99 

G58942483 Amics d'El Prat XXII Aplec de la Tartana 920,00 € 1703003202 / 100 

G64864721 
Associació Sala de Lectura Antoni 
Margarit 

Els Gegants de Sant Cugat de 
Sesgarrigues 

600,00 € 1703003202 / 177 

G08672719 
Asociación Casa de Madrid en 
Barcelona 

Símiles entre Madrid - 
Barcelona 

920,00 € 1703003202 / 101 

V08538910 Centre Aragonés de Sarrià Festes de Primavera Sant Jordi 920,00 € 1703003202 / 102 

G58643057 Associació Diables de Badalona 
Recuperació dels vestits 
tradicionals de diables de 
Badalona 

920,00 € 1703003202 / 103 

G60814241 Castellers de Sabadell Diada del Tèxtil 920,00 € 1703003202 / 104 

G58863408 
Assoc. Concurs d'habilitats de 
Gossos d'Atura de Castellar de 
N'Hug 

55è concurs de gosses d'atura 
de Castellar de n'Hug 

920,00 € 1703003202 / 105 

G66879917 
Assoc. Flamenca Andaluza Rosi 
Ugal 

El sueño de Aaron 920,00 € 1703003202 / 178 

G65491557 
Colla Ferafoc de Sant Quintí de 
Mediona 

Foedus 920,00 € 1703003202 / 106 

G08399099 Foment Mataroní XIII Anys de sarsuela a Mataró 920,00 € 1703003202 / 107 

G58304999 
Asociación Casa de Valencia de 
Gavà 

Falles Gavà 2017 920,00 € 1703003202 / 108 

V58445768 
Centro Cultural Castellano-
Manchego de Badalona 

Jornadas Culturales 2017 799,50 € 1703003202 / 109 

G58537598 
Associació Amics de les Havaneres 
"Port Vell" 

XXXII Gran Trobada 
d'Havaneres "Barcelona cara al 
mar" 

650,00 € 1703003202 / 110 

G58963794 Centre Andalús de Nueva Carteya 
XV Certamen de Saetas i 
Alcaparra Flamenca 2017 

799,50 € 1703003202 / 111 

G08983256 
Agrupación Cultural Galega 
Saudade 

Saudade, XXXV anys de 
cultura 

799,50 € 1703003202 / 112 

G62359450 
Cofradia Padre Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

Processió de divendres Santo 799,50 € 1703003202 / 113 

G60118080 
Ball de Diables Sexes Foc de Sant 
Cugat de Sesgarrigues 

20è Aniversari Petits Sexes Foc 799,50 € 1703003202 / 114 

G58450560 Associació Cultural Orfeó Laudate 
Commemoració de 75 anys de 
divulgació de la cultura popular 
catalana a través de la música 

799,50 € 1703003202 / 179 

V60382413 
Colla de Diables Diabòlica de 
Gràcia 

Colla de diables Diabòlica de 
Gràcia 

799,50 € 1703003202 / 115 

G59613554 
Associació de pessebristes de 
Mataró 

El pessebre a Mataró, 
exposicions, tallers i escola. 

799,50 € 1703003202 / 116 

G61459871 
C.C.A. Casa de Priego de Córdoba 
en Terrassa 

Premi literari 799,50 € 1703003202 / 117 

G59478446 
Associació Cuitural i Reacreativa 
"Grup Pa, Vi i Moltó" 

Nit Marinera 779,00 € 1703003202 / 118 

G58036849 
Casa de Granada Cultural 
Andaluza del Vallès Occtal. 

Cita con el flamenco y 45 
aniversario 

779,00 € 1703003202 / 119 

G58106196 Cova da Serpe de Barcelona 
XXXII Festival musical 
intercultural galego 

779,00 € 1703003202 / 120 

G65175762 Ballet Folkloric Sarrià-Esbart Sarrià Trobada d'Esbarts 2017 779,00 € 1703003202 / 180 
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NIF Entitat Projecte Import 2017 
Operació comptable 

/ Posició 

G59093732 Tertúlia Flamenca de Badalona 
XVII Jornades de valores 
flamencos 

779,00 € 1703003202 / 121 

G59032284 Amics del camell Canvi de roba 550,00 € 1703003202 / 122 

G65347619 
La Quadrilla d'en Joan Muntada. 
Associació de Geganters i Bestiari 
de Sant Llorenç Savall 

Restauració de la imatgeria / 
Gegants: Genoveva vella i 
rèplica 

779,00 € 1703003202 / 123 

G64124316 
Centro de Estudios Rocieros y 
Cultura Andaluza en Catalunya 
(CERCAT) 

Treballs amb el fons fotogràfic 
del CERCAT: difusió, recepció i 
manteniment de material del 
fons fotogràfic. 

779,00 € 1703003202 / 124 

G58329228 
Peña Taurina Angel Leria de Zarza 
Capilla 

Setmana Cultural 2017 31 
ediciones 

758,50 € 1703003202 / 125 

G08841819 Societat Cultural L'Oliva Festa de la Verema de Canyet 758,50 € 1703003202 / 126 

G58630112 
Union Andaluza Hermandad 
Rociera Virgen de La Rocina 

Activitats culturals relacionades 
amb la fira de abril, el Pregó, el 
Rocío i la Zambombada per 
nadales 

758,50 € 1703003202 / 127 

G62671490 Associació La Colònia Modernista 
XVII Festa del Modernisme de 
la Colònia Güell 

758,50 € 1703003202 / 128 

G08803132 Hogar Extremeño de Barcelona 
Celebració Festes Patronals 
2017 

758,50 € 1703003202 / 129 

G61302576 
Agrupación Cultural Galega 
Agarimos 

Semana Cultural Galega 20 
años de Agarímos en Badalona 

758,50 € 1703003202 / 130 

G62878954 Geganters de Capellades 
Restauració i creació de 
rèpliques dels gegants 
centenaris de Capellades 

758,50 € 1703003202 / 131 

G62847629 
Ball de Diablesses i Diables de la 
Geltrú 

Nova imatge vestits de 
Diablesses de la Geltrú (colla 
gran) 

758,50 € 1703003202 / 132 

G08486268 Casa de Valencia en Barcelona 
9 d'octubre, diada dels 
valencians 

250,00 € 1703003202 / 133 

R0800225E Parroquia Sant Medir Parroquia Sant Medir 600,00 € 1703003202 / 181 

G63773402 Espai País Valencià Divendres a Casa València 758,50 € 1703003202 / 134 

G60476165 
Coordinadora de Grallers de 
Vilafranca del Penedès 

24è dia del graller 758,50 € 1703003202 / 135 

G63655021 
Amics de la Flama del Canigó i dels 
Focs de Sant Joan de Manlleu - 
Tradifoc 

Sant Joan - Tradifoc 738,00 € 1703003202 / 136 

V59910471 
Germandat de Sant Antoni Abat 
Colla Vella 

Passada Tres Tombs i Tallers a 
les Escoles 

738,00 € 1703003202 / 137 

G58565979 
Asociación Cultural Andaluza Hijos 
de Paradas 

Festival del XXIX aniversario 738,00 € 1703003202 / 138 

G65046104 
Associació de Pessebristes de 
Ciutat Vella de Barcelona 

Cicle de Nadal a Barcelona - 
Barcelona es vesteix de Festa, 
es vesteix de Nadal 

738,00 € 1703003202 / 139 

G58025065 Casa de Andalucía de La Llagosta 
XXXIV Concurso Cante Jondo 
C. la Llagosta 

738,00 € 1703003202 / 140 

G58856881 Escola Orfeonica de Martorelles 
Concert 110 anys Escola 
Orfeonica de Martorelles 

717,50 € 1703003202 / 182 

G58031832 
Casa de Aragón de Gavà, 
Viladecans i Castelldefels 

San Jorge (Actividades 
relativas a la Festividad de San 
Jorge) 

717,50 € 1703003202 / 141 

G60082302 
Centro Aragonès de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Promoción cultura aragonesa y 
catalana (intercambios 
culturales y festivales) y 
participación en el Foro de las 
Culturas 

717,50 € 1703003202 / 142 

G66248659 
Xuntanza de Catalunya. Xuntanza 
d'Associacions Culturals Gallegues 
de Catalunya 

Certament de Gaita i Sacs de 
Gemecs 

717,50 € 1703003202 / 143 

G65232274 
Associació Colla de Geganters de 
Sant Feliu de Codines 

Renovació vestuari per seguir 
cicle festiu anual 

697,00 € 1703003202 / 144 
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NIF Entitat Projecte Import 2017 
Operació comptable 

/ Posició 

G64609977 Geganters i Grallers de Sentmenat 
Ampliem la Colla de 
Capgrossos 

697,00 € 1703003202 / 145 

G60421211 
Casa Cultural de Andalucía y 
Extremadura de Sant Andreu de 
Llavaneres 

Festival de diferentes culturas 697,00 € 1703003202 / 146 

G59718163 
Circulo Flamenco Andaluz en 
Mataró 

Festival de Cultura Popular y 
Tradicional Mataró por 
Sevillanas 

697,00 € 1703003202 / 147 

G61994349 Forques de Can Deu Renovació indumentaria 697,00 € 1703003202 / 148 

G66629817 
Associació Colla Gegantera de 
Lliça de Vall 

Vestimenta nova per als 
gegants 

697,00 € 1703003202 / 183 

G60433364 Casal de Joves Guineueta Diables de la Guineueta 676,50 € 1703003202 / 149 

V58279449 Centro leonés en Cataluña Cultura y Deporte 656,00 € 1703003202 / 150 

G60543733 
Hermandad Nuestra Sra. del Rocío 
de Badia del Vallès 

Romería del Rocío en Cataluña 656,00 € 1703003202 / 151 

G60038551 Esbart Folklòric d'Horta 
Difusió de la Cultura Popular 
Catalana, a través del seu 
utillatge 

656,00 € 1703003202 / 152 

G59106187 Diables de Terrassa 
Projecte de peces de 
vestimenta 

656,00 € 1703003202 / 153 

G58306267 Puigdoure de Sabadell 
Homenatos de Catalunya: de 
Llull a Gaudí 

656,00 € 1703003202 / 154 

G66023060 Fundació Privada Lux-Art Solidari 
La Música com a element 
transformador i de cohesió 
social 

635,50 € 1703003202 / 155 

G08956799 
Círculo de Castilla y León en 
Barcelona 

Certamen de poesía 
"Amanecer Literario" 

635,50 € 1703003202 / 156 

G58353087 
Centro Social y Cultural "Santo 
Ángel" 

Fiestas patronales "Santo 
Ángel" 

635,50 € 1703003202 / 157 

G65373599 
Associació Colla de Diables Rubeo 
Diablorum 

Renovació vestuari colla de 
diables Rubeo Diablorum 

635,50 € 1703003202 / 161 

G58176744 Centre Moral d'Arenys de Munt Gitanes d'Arenys de Munt 615,00 € 1703003202 / 158 

G58200965 Ateneu Hortenc 
Concert de música tradicional 
catalana 

615,00 € 1703003202 / 159 

G60456878 Geganters de Gràcia 
Reforma i vestuari dels 
capgrossos de la colla 
Geganters de Gràcia 

615,00 € 1703003202 / 160 

 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats 
anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017, 
organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 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). 
 
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, amb l’objecte de finançar activitats anuals 
de foment i difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017 organitzades o 
impulsades per federacions de caràcter cultural, per un import màxim de cent 
cinquanta mil euros (150.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 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), 
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 BDNS 344403. 
 
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 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 20 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 19 de juny 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 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, 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 a la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b) de 
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la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
número 8923/2017 de subvencions amb l’objecte de finançar activitats anuals de 
foment i difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017 organitzades o 
impulsades per federacions de caràcter cultural, 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: 
 

NIF Entitat Projecte 
Puntuació Total 

punts 
Import 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

G61685905 
Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular de Catalunya 

Activitats de l'Agrupació a la 
demarcació de Barcelona 2017 

10 7 4 5 5 5 9,5 45,5 6.500,00 € 

G58042201 
Federació Catalana d'Entitats 
Corals 

Activitats de Cant Coral 2017 10 8 3 5 5 4 9 44 6.644,00 € 

G58899964 

Federació d'Entitats de 
Cultura Popular i Tradicional 
de Barcelona Vella i La Casa 
dels Entremesos abans (As. 
Coordinadora de Colles de 
Gegants i Bestiari de Ciutat 
Vella de Barcelona) 

Programa activitats 2017. 
Produccions externes i 
activitats de promoció i difusió 
de Cultura Popular  d'arrel 
Catalana i singularitat 
barcelonina, festes i tradicions, 
trobades, aplecs, fires, mostres 
i imatgeria 

10 10 2 5 2 3 9 41 6.191,00 € 

G59392167 
Associació catalana de 
puntaires 

Activitats 2017 7 6 3 5 5 3 9 38 5.548,00 € 

G58313164 
Federació d'Entitats Culturals 
de Badia del Vallès 

Dinamització d'entitats i 
activitats culturals 

8 7 4 5 2 3 9 38 5.548,00 € 

G65746703 
Federació Coordinadora de 
diables de la ciutat de 
Barcelona 

Més enllà del correfoc 9 8 1 5 2 4 8 37 5.402,00 € 

G58450404 
Unió Colles Sardanistes de 
Catalunya 

Activitats anuals Federació 
2017 

8 7 1 5 5 2 7 35 5.110,00 € 

G58548116 
Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya 

Activitats geganteres 2017 7 7 3 2 5 2 8 34 4.964,00 € 

G64127269 
Federació Catalana d'Entitats 
Catifaires 

Programació 2017 8 7 3 1 5 3 6,5 33,5 4.891,00 € 

G62106117 
Coordinadora d'Associats per 
la llengua Catalana - CAL 

Programació d'Activitats anuals 
de la CAL: el Correllengua 
2017 

6 6 0 3 5 4 9 33 4.818,00 € 

V62469515 
Coordinadora de colles de 
diables i bestiari de foc de 
Barcelona 

Promoció del món del foc a 
Barcelona 

6 6 1 5 4 2 9 33 3.300,00 € 

G58186180 
Secretariat d'Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta 

Comissions Cultura Popular 
Secretariat 

10 4 0 5 1 4 8 32 4.672,00 € 

G08892614 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Cataluña (FECAC) 

Programa anual d'activitats 8 9 1 0 5 2 7 32 4.672,00 € 

G58298555 
Federació d'Agrupacions de 
Sant Medir 

Sant Medir 2017 7 7 4 0 3 2 8 31 4.526,00 € 

G61652897 
Federación Andaluza de 
Comunidades 

Actividades Generales de la 
Cultura Popular y Tradicional 
FAC 2017 

7 5 1 1 5 4 7 30 4.380,00 € 
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NIF Entitat Projecte 
Puntuació Total 

punts 
Import 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

G65521262 

Federació Coordinadora de 
Grups de Cultura Popular i 
Tradicional Catalana de 
Terrassa 

Activitats Anuals Coordinadora 8 6 1 2 2 4 6,5 29,5 4.000,00 € 

G65120305 
Unión de Asociaciones 
Galegas de Catalunya 
(UAGALCAT) 

Raíces Galegas 7 4 0 5 4 0 9 29 4.089,00 € 

G64607674 
Coordinadora de Pastorets 
de Catalunya 

Pastorets 2017. 10 anys de la 
Coordinadora 

5 7 3 2 5 2 5 29 4.089,00 € 

G43268077 
Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya 

Activitats generals de la 
Coordinadora 

5 5 1 3 5 2 8 29 4.089,00 € 

G58346164 
Comissió d'Aplecs 
Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

Celebració de 74 aplecs a les 
comarques de Barcelona 

8 6 0 0 4 4 6 28 3.948,00 € 

G62013990 
Federació de C. y C. 
Aragoneses en Catalunya 

Socio/Cultural y Lúdico 6 4 0 5 5 2 5,5 27,5 3.877,50 € 

G58680950 
Coordinadora Sardanista de 
l'Hospitalet 

Divulgació i ensenyament de la 
sardana a l'Hospitalet 

7 7 0 5 1 2 5 27 3.807,00 € 

G62121405 
Coordinadora d'Entitats de 
Cultura Andalusa de Terrassa 

Activitat anuals de foment i 
difusió de activitats culturals 
any 2017 

6 6 1 0 3 2 9 27 2.500,00 € 

G65671059 
Federació dels 3 tombs de 
Sant Antoni de Barcelona 

Cavalcada dels Tres Tombs de 
Sant Antoni de Barcelona 

7 6 3 0 2 3 5 26 3.500,00 € 

V43092121 
Federación Catalana de 
Sociedades Musicales 

Cicle de Concerts: Música 
simfònica i en viu al territori. 
Les bandes de música 

6 7 0 0 5 3 5 26 3.666,00 € 

G58336124 
Coordinadora de Geganters 
de Barcelona 

Foment, promoció i recerca per 
a l'activitat gegantera 

5 8 1 1 2 1 6,5 24,5 3.454,50 € 

G58665084 
Federación de Asociaciones 
Extremeñas en Catalunya 
(FAEC) 

Programa de actividades 2017 6 5 0 2 4 2 5,5 24,5 3.454,50 € 

G61990727 Federació Sabadell Cultura 
12a Edició "Sabadell, Festa i 
Tradició" Activitats 
nadalenques 2017 

8 5 0 0 2 3 5,5 23,5 3.313,50 € 

G66508029 
Federació Consell de Cultura 
Popular i Tradicional del 
Poble Sec 

Tradicions i cultura popular al 
Poble Sec 

7 6 0 0 1 2 7 23 3.243,00 € 

V59126490 
Federación de Entidades 
Culturais Galegas de 
Catalunya (FEGALCAT) 

Cultura Falega, Galicía en 
Barcelona versus Catalunya en 
Galicía 

4 6 1 0 5 2 5 23 3.243,00 € 

G65025512 
Federació Coordinadora 
d'Entitats Sardanistes de 
Barcelona 

Ballades de Sardanes a 
Barcelona 

7 5 2 0 1 2 5 22 3.102,00 € 

G60738754 
Associació Coordinadora 
d'Entitats de Bestiari de 
Barcelona 

Activitats anuals de foment i 
difusió de la cultura popular i 
tradicional mitjançant del 
Bestiari Festiu associat 

4 4 0 0 3 2 8 21 2.961,00 € 

G62809280 
Federación de Asociaciones 
Americanas en Catalunya – 
FASAMCAT 

Vive América América 2017 4 4 1 0 2 2 6 19 2.584,00 € 

G59613239 
Federació Catalana de 
Pessebristes 

Working Progress 2.0  2017 4 4 2 0 5 1 2,5 18,5 2.516,00 € 

G58079153 
Federación de Casas 
Regionales y Entidades 
Culturales en Cataluña 

Actividad Anual 3 3 1 0 2 1 7 17 2.312,00 € 

G58558602 
Federació d'Associacions 
Entitats i Comissions 
d'Hostafrancs 

Activitats culturals, Festa Major 
any 2017 

3 3 0 2 1 2 5 16 1.500,00 € 

V58320409 
Federación de C. O. de 
Castilla-La Mancha en 
Catalunya 

"Cultura Catalana y Castellano-
Manchega Unión Cultural 2017" 

2 4 0 0 4 0 5 15 2.040,00 € 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits 
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establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte. 
 
Per no presentar una programació anual d’activitats, objecte de la convocatòria 
(clàusula segona de la convocatòria). 
 

NIF Entitat Projecte 

G59055525 Coordinadora d'Entitats del Poble Sec Rebuda de la Flama del Canigó i la Nit de 
Sant Joan al Poble Sec 

G59898502 Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya I Festival de Cinema Gitano: Amaro dikhipen 
- la nostra mirada 

 
Per presentar una activitat no subvencionable en funció dels requisits fixats per 
la convocatòria. 
 

NIF Entitat Projecte 

G00000000 Associació Cultural Universitas Festival Metròpolis / Revista Universitas 

 
Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per valoració més baixa, atès que no 
han obtingut una puntuació mínima de 15 punts, tal i com s’estableix a l’article onzè de 
la convocatòria i les bases específiques: 
 

NIF Entitat Projecte 

G61312104 Federació de Diables del Baix Llobregat XVIII Trobada de diables del Baix Llobregat 

 
Quart.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2017, segons estableix la convocatòria i les bases 
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a 
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el 
projecte presentat no s’addiu a l’objecte de la mateixa.  
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament 
de la subvenció fixats a la clàusula 11 de la convocatòria, que es relacionen a continuació.  
 
Criteris: 
 
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts, 
repartits de la següent forma: 

a. Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
b. Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 punts. 

 
2. Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a: 

a. Rellevància de les activitats presentades, fins a 4 punts. 
b. Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació i les d’altres sectors, fins a 

4 punts. 
c. Incidència increment de públics, fins a 2 punts. 
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3. Activitats que introdueixin elements innovadors i/o temàtiques poc difoses per al territori i 
les vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural, fins 5 
punts, repartits de la següent forma: 

a. Elements innovadors i/o temàtiques poc difoses, fins a 2 punts. 
b. Activitats vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme 

Cultural, fins a 3 punts. 
 
4. Programació de tallers i/o activitats formatives, fins a 5 punts. 
 

5. Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el següent 
barem no acumulatiu: 

a. Àmbit municipal, 1 punt. 
b. Àmbit supramunicipal, 2 punts. 
c. Àmbit comarcal, 3 punts. 
d. Àmbit provincial, 4 punts. 
e. Àmbit autonòmic, 5 punts.  

 
6. Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de difusió i els 
mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 

 
7. Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats anuals 
programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les mateixes, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

a. Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de 
l’any, fins a 5 punts. 

b. Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts. 
 
En la mateixa clàusula es fixava que els projectes i/o accions subvencionades caldrà que 
obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.  
 
Per atorgar el suport a cadascun dels projectes s’ha procedit a dividir l’import de la 
convocatòria (150.000 €) per la suma de les valoracions totals que han superat els 15 punts 
que es fixaven com a qualificació mínima per ser estimats (1062 punts), establint un import 
mig de 141.2 euros per punt obtingut. 
 
En base a aquest import mig s’han establert trams de puntuació i a cadascun se li ha atorgat 
i un import per punt obtingut, partint de que les puntuacions intermitges els correspon 
l’import de 141 euros per punt, a les puntuacions més altes se’ls ha incrementat aquest 
import i a les més baixes se’ls ha disminuït, a raó de 5 euros per tram. Els trams establerts 
són els següents: 
 

 Els projectes que obtenen puntuació de 40 punts o més, els correspon un import de 
151 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 30 i 39.99 punts, els correspon un 
import de 146 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 20 i 29.99 punts, els correspon un 
import de 141 euros per punt. 

 

 Els projectes amb una puntuació compresa entre 15 i 19.99 punts, els correspon un 
import de 136 euros per punt. 
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Finalment, en el cas que l’import a atorgar a una federació, segons la puntuació obtinguda, 
superi la quantitat per ells sol·licitada, s’ha proposat l’import de la seva sol·licitud. Igualment 
s’ha fet en el cas que l’import corresponent per punts superi el 50% del cost del projecte, 
limitació establerta a la clàusula 13 de la convocatòria. 

 
Cinquè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS 
(148.455.- EUR), amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 del 
pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de Barcelona amb el següent detall: 
 

NIF Entitat Projecte Import 2017 

Posició 
Operació 

comptable 
1703003150 

G61685905 
Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular de Catalunya 

Activitats de l'Agrupació a la 
demarcació de Barcelona 2017 

6.500,00 € 1 

G58042201 
Federació Catalana d'Entitats 
Corals 

Activitats de Cant Coral 2017 6.644,00 € 2 

G58899964 

Federació d'Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional de 
Barcelona Vella i La Casa dels 
Entremesos abans (As. 
Coordinadora de Colles de 
Gegants i Bestiari de Ciutat 
Vella de Barcelona) 

Programa activitats 2017. 
Produccions externes i 
activitats de promoció i difusió 
de Cultura Popular  d'arrel 
Catalana i singularitat 
barcelonina, festes i tradicions, 
trovades, aplecs, fires, mostres 
i imatgeria 

6.191,00 € 3 

G59392167 
Associació catalana de 
puntaires 

Activitats 2017 5.548,00 € 4 

G58313164 
Federació d'Entitats Culturals 
de Badia del Vallès 

Dinamització d'entitats i 
activitats culturals 

5.548,00 € 5 

G65746703 
Federació Coordinadora de 
diables de la ciutat de 
Barcelona 

Més enllà del correfoc 5.402,00 € 6 

G58450404 
Unió Colles Sardanistes de 
Catalunya 

Activitats anuals Federació 
2017 

5.110,00 € 7 

G58548116 
Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya 

Activitats geganteres 2017 4.964,00 € 8 

G64127269 
Federació Catalana d'Entitats 
Catifaires 

Programació 2017 4.891,00 € 9 

G62106117 
Coordinadora d'Associats per la 
llengua Catalana - CAL 

Programació d'Activitats anuals 
de la CAL: el Correllengua 
2017 

4.818,00 € 10 

V62469515 
Coordinadora de colles de 
diables i bestiari de foc de 
Barcelona 

Promoció del món del foc a 
Barcelona 

3.300,00 € 11 

G58186180 
Secretariat d'Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 

Comissions Cultura Popular 
Secretariat 

4.672,00 € 12 

G08892614 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Cataluña (FECAC) 

Programa anual d'activitats 4.672,00 € 13 

G58298555 
Federació d'Agrupacions de 
Sant Medir 

Sant Medir 2017 4.526,00 € 14 

G61652897 
Federación Andaluza de 
Comunidades 

Actividades Generales de la 
Cultura Popular y Tradicional 
FAC 2017 

4.380,00 € 15 

G65521262 

Federació Coordinadora de 
Grups de Cultura Popular i 
Tradicional Catalana de 
Terrassa 

Activitats Anuals Coordinadora 4.000,00 € 16 

G65120305 
Unión de Asociaciones Galegas 
de Catalunya (UAGALCAT) 

Raíces Galegas 4.089,00 € 17 
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NIF Entitat Projecte Import 2017 

Posició 
Operació 

comptable 
1703003150 

G64607674 
Coordinadora de Pastorets de 
Catalunya 

Pastorets 2017. 10 anys de la 
Coordinadora 

4.089,00 € 18 

G43268077 
Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya 

Activitats generals de la 
Coordinadora 

4.089,00 € 19 

G58346164 
Comissió d'Aplecs Sardanistes 
de les Comarques Barcelonines 

Celebració de 74 aplecs a les 
comarques de Barcelona 

3.948,00 € 20 

G62013990 
Federació de C. y C. 
Aragoneses en Catalunya 

Socio/Cultural y Lúdico 3.877,50 € 21 

G58680950 
Coordinadora Sardanista de 
l'Hospitalet 

Divulgació i ensenyament de la 
sardana a l'Hospitalet 

3.807,00 € 22 

G62121405 
Coordinadora d'Entitats de 
Cultura Andalusa de Terrassa 

Activitat anuals de foment i 
difusió de activitats culturals 
any 2017 

2.500,00 € 23 

G65671059 
Federació dels 3 tombs de Sant 
Antoni de Barcelona 

Cavalcada dels Tres Tombs de 
Sant Antoni de Barcelona 

3.500,00 € 24 

V43092121 
Federación Catalana de 
Sociedades Musicales 

Cicle de Concerts: Música 
simfònica i en viu al territori. 
Les bandes de música 

3.666,00 € 37 

G58336124 
Coordinadora de Geganters de 
Barcelona 

Foment, promoció i recerca per 
a l'activitat gegantera 

3.454,50 € 25 

G58665084 
Federación de Asociaciones 
Extremeñas en Catalunya 
(FAEC) 

Programa de actividades 2017 3.454,50 € 26 

G61990727 Federació Sabadell Cultura 
12a Edició "Sabadell, Festa i 
Tradició" Activitats 
nadalenques 2017 

3.313,50 € 27 

G66508029 
Federació Consell de Cultura 
Popular i Tradicional del Poble 
Sec 

Tradicions i cultura popular al 
Poble Sec 

3.243,00 € 28 

V59126490 
Federación de Entidades 
Culturais Galegas de Catalunya 
(FEGALCAT) 

Cultura Falega, Galicía en 
Barcelona versus Catalunya en 
Galicía 

3.243,00 € 29 

G65025512 
Federació Coordinadora 
d'Entitats Sardanistes de 
Barcelona 

Ballades de Sardanes a 
Barcelona 

3.102,00 € 30 

G60738754 
Associació Coordinadora 
d'Entitats de Bestiari de 
Barcelona 

Activitats anuals de foment i 
difusió de la cultura popular i 
tradicional mitjançant del 
Bestiari Festiu associat 

2.961,00 € 31 

G62809280 
Federación de Asociaciones 
americanas en Catalunya - 
FASAMCAT 

Vive América América 2017 2.584,00 € 32 

G59613239 
Federació Catalana de 
Pessebristes 

Working Progress 2.0  2017 2.516,00 € 33 

G58079153 
Federación de Casas 
Regionales y Entidades 
Culturales en Cataluña 

Actividad Anual 2.312,00 € 34 

G58558602 
Federació d'Associacions 
Entitats i Comissions 
d'Hostafrancs 

Activitats culturals, Festa Major 
any 2017 

1.500,00 € 35 

V58320409 
Federación de C. O. de Castilla-
La Mancha en Catalunya 

"Cultura Catalana y Castellano-
Manchega Unión Cultural 2017" 

2.040,00 € 36 

 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
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41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’exercici 2017.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017, per un import màxim de cent cinquanta 
mil euros (150.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 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), 
es va publicar en data 5 de maig de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 344610. 
 
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 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 28 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 26 de juny 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 a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
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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’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 a la Junta de Govern 
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b) de 
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
número 9083/2017 de subvencions amb l’objecte de finançar festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar en la demarcació de 
Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF Entitat Festival 
Criteris valoració Total 

punts 
Import 

concedit 1 2 3 4 5 6 

G63438824 FICNA 
CLAM, festival de cinema 
social de Catalunya 

22 16 12 13 7 7 77 7.400 € 

B61008587 
Planeta MED, 
SL 

DOCSBARCELONA 
Festival Internacional de 
cinema Documental 

24 15 8 10 10 8 75 16.000 € 

B65374050 
Noucinemart, 
SL 

D'a film festival Barcelona 
2017 

23 12 11 10 9 6 71 19.400 € 

G62694013 
Associació 
cultural 
MODIband 

El meu primer festival 14 12 10 13 8 8 65 9.100 € 

G65051591 
Associació Nits 
de Cinema 
Oriental 

Festival nits de cinema 
oriental de Vic 

21 7 9 11 8 9 65 9.100 € 

G65098303 

Associació 
Juvenil 
Sabadell Sona 
Jove 

Embassa't, Festival 
independent del Vallès 

23 4 15 8 8 6 64 8.000 € 

G43993914 
Derechos en 
Acción 

Festival de cinema drets 
humans de Barcelona 

16 13 10 12 7 6 64 8.900 € 

G65582215 
Associació 
Cultural és 
llegenda 

Festival de llegendes de 
Catalunya 

21 4 13 9 6 8 61 8.500 € 

B66014218 
Sitback 
Produccions, 
SL 

VIDA, Festival 
internacional de Vilanova i 
la Geltrú 

25 2 12 7 10 5 61 8.500 € 
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NIF Entitat Festival 
Criteris valoració Total 

punts 
Import 

concedit 1 2 3 4 5 6 

G65958043 
Associació 
Festival 
Protesta 

Festival Protesta 20 3 12 11 9 6 61 8.000 € 

G63902233 

Coordinadora 
de Festivals i 
Mostres de 
Cinema i Vídeo 
de Catalunya - 
CI&VI 

El dia més curt 16 8 15 11 7 3 60 3.000 € 

G64215460 

Associació 
Teatral 
Denominació 
d'Origen 

Passatge insòlit 22 5 10 10 5 7 59 4.100 € 

G66064452 
Associació 
Senseportes 

Festival Senseportes 
d'Arts al carrer 

24 3 9 12 5 5 58 4.000 € 

B62903885 
Mago Audio 
Visual 
Prodution, SL 

Cinema lliure a la platja 18 9 11 5 10 4 57 3.900 € 

G58308099 
Centre Cultural 
Gitano La Mina 

27é Festival de cante 
flamenco de La Mina 

15 8 8 12 4 9 56 3.900 € 

F08310013 

Cooperativa 
Promotora 
Medios 
Audiovisuales 
Drac Màgic 

25a. Mostra internacional 
de Films de Dones 

16 15 5 7 8 5 56 3.900 € 

G65023004 
Associació 
Cultural 
Itineràncies 

Festival itineràncies 
Lluçanès 

21 5 9 11 5 5 56 3.800 € 

G66717166 
Associació 
Àgora Alta 
Segarra S.B.C. 

Festivals alta Segarra 15 11 14 6 4 5 55 2.600 € 

G65468589 

Associació 
amics de 
música de 
Terrassa 

Festival Didó de música i 
titelles de Terrassa 

21 2 8 10 7 7 55 2.600 € 

G58042201 

Federació 
Catalana 
d'Entitats 
Corals 

11è Simposi mundial de 
música coral 

15 11 9 9 4 7 55 2.600 € 

G61936340 
Fundació 
privada Clavé 

La mirada del poeta 15 3 13 11 4 9 55 2.600 € 

G65536831 
Associació 
cultural Nowa 
Reggae 

Nowa Reggae 21 7 13 4 5 5 55 2.600 € 

G66022716 
Associació 
Tocats de Jazz 

Festival de Jazz d'Igualada 18 3 13 6 6 9 55 2.000 € 

G64749963 
Associació 
Jazz Maresme 

A la vora del Jazz 15 2 15 7 8 8 55 2.600 € 

G61849709 
Nits Culturals 
Sant Pere 
Sallavinera 

Nits culturals de Sant Pere 
Sallavinera 

14 8 15 8 5 5 55 2.600 € 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 
Per tractar-se de festivals que no compleixen amb el requisit de tenir una trajectòria 
mínima de 2 anys (tal i com s’estableix a l’article segon i onzè de la convocatòria i les 
bases específiques):  
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NIF Entitat Festival 

G60647245 Assoc. Cult. SOS pallassos Peripallassos 
FestCircVallés. Festival de Circ del Vallès 
Occidental 

 
Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per valoració més baixa, atès que 
han obtingut una puntuació inferior a 55 punts, tal i com s’estableix a l’article onzè de 
la convocatòria i les bases específiques: 
 

NIF Entitat Festival 
Criteris valoració Total 

punts 1 2 3 4 5 6 

G65190431 
Associació 
sociocultural de circ 
Tub d'Assaig 7,70 

9è Festival de circ de 
Terrassa 

19 4 8 7 3 8 49 

G17941832 
Brave Coast, A.C. 
L'alternativa EMP 

Festival hivernacle - IV 
edició 

19 2 15 3 4 5 48 

G66250358 Associació Biorritmo Bioritme 2017 20 3 12 6 4 2 47 

G65867525 
Associació cultural 
Nyamnyam 

FERA, arts en viu 2017 13 2 13 6 5 6 45 

G66604414 

Assoc. Professional 
d'Autors i Creadors 
de Rumba Catalana 
(APAC, R.C.) 

RumbaFest 2017 13 9 7 5 4 5 43 

G63770390 
Associació per a la 
promoció cultural 
indirecte 

6ª edició Espai Vapor 
2017 

20 4 10 0 6 3 43 

G08663478 
Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera 

Músiques de Butxaca 14 8 11 2 4 4 43 

G66357385 
Binary Emotions 
Knights 

Festival Parcs de la 
Linera 

19 2 11 3 3 4 42 

G65496325 
Associació Col·lectiu 
KARXOFAROCK 

Karxofarock 11 4 13 4 4 0 36 

G65499519 
Associació Santako in 
Blues 

Festival de blues de 
Santa Coloma de 
Gramenet 

14 3 6 4 2 5 34 

G64602378 
Tullianos, Asociación 
de Seguidores de 
Jethro Tull 

XV convenció de 
Tullianos 

5 8 13 0 2 3 31 

 
Quart.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural, segons estableix la 
convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 11 de la convocatòria i les bases 
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts. 
 
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 55 punts i han 
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com 
estableix l’article 11 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 13, la subvenció 
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels festivals subvencionats i fins a 
esgotar la consignació pressupostària. 
 
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal integrat 
a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 20 % del total del 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

337 
 

pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull l’article 11 de la 
convocatòria i les bases específiques. 
 
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no 
subvencionables (establertes a l’article 19) no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar 
la subvenció. 
 
Criteri 1. Qualitat artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts). S’ha valorat: 
 

a) Qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió de 
propostes de risc, fins a 15 punts. 
- Qualitat i professionalitat: 6 punts 
- Coherència:  3 punts 
- Innovació:   3 punts 
- Propostes de risc:  3 punts 

b) Volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts. 
 

Nombre funcions arts en viu Nombre sessions de cinema Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 8-10 3 

3 3-7 2 

 
Per comptabilitzar el nombre de funcions en els festivals que tenen lloc a diverses 
poblacions només s’ha considerat la programació que té lloc a la demarcació de 
Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.  

 
c) Direcció artística del festival, fins a 5 punts. 

 
S’ha valorat la professionalitat de la direcció artística i que sigui una tasca 
especialitzada i diferenciada. 

 
Criteri 2. Abast i projecció territorial (fins a 20 punts). S’ha valorat positivament els festivals 
que es realitzen simultàniament a més d’un municipi, i els que estan fortament arrelats a un 
territori de la demarcació de Barcelona. 
 

a) Abast i projecció territorial, fins a 12 punts 
 

Festivals que esdevinguin simultàniament a més d’un municipi de la demarcació de 
Barcelona (excepte Barcelona ciutat) 6 punts, sumant dos punts addicionals a partir 
del tercer municipi i així successivament per a cada municipi. 
 
Festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin simultàniament 
en subseu/s en algun/s municipi/s de la demarcació de Barcelona 4 punts, sumant un 
punt addicional a partir del tercer municipi i així successivament per a cada municipi. 
 
Per comptabilitzar aquests punts es consideraran els compromisos dels ajuntaments 
signats. 
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b) Arrelament del festival al territori, fins a 8 punts 
 

S’ha considerat la trajectòria de festival segons els nombre d’edicions del mateix: 
 

Nombre edicions Punts 

15 o més 8 

12-14 7 

10-11 5 

7-9 4 

5-6  3 

3-4 2 

2 1 

 
Criteri 3. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts). S’ha valorat: 
 

a) Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 8 punts 
 

S’ha valorat positivament si tenen un pressupost de despeses equilibrat entre els 
diferents conceptes (caixets, infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i 
altres) i coherent amb la proposta presentada. 
 
S’ha considerat òptim que sobre la despesa total de l’esdeveniment: 

  
 la despesa destinada a caixets sigui un d’40%,  
 la despesa destinada a comunicació sigui d’un 8% 

 
b) Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a 

7 punts 
 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts 
d’autofinançament 

Igual o superior al 40% del pressupost total 7 punts 

Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total 6 punts 

Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total 5 punts 

Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total 4 punts 

Entre el 10 i el 14,9% del pressupost total 3 punts 

Entre el 5 i el 9,9% del pressupost total 2 punts 

Entre el 2% i el 4’9% del pressupost total 1 punt 

 
Criteri 4. Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 
públics (fins a 15 punts). S’ha valorat: 
 

a) La incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, fins a 5 punts. 
 

S’ha valorat positivament si es fan activitats o programes educatius com tallers de 
caire pedagògic, masterclass, i altres activitats de caire educatiu que aprofundeixi en 
el coneixement de l’àmbit del festival així com la col·laboració i/o participació 
d’escoles. 

 
b) L’existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització comunitària, 

fins a 5 punts. 
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S’ha valorat positivament si es fan activitats o programes socials de dinamització 
comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat així com el treball 
transversal amb altres entitats o institucions. 

 
c) La dinamització de públics, fins a 5 punts. 

 
S’ha valorat positivament si es fan activitats paral·leles com xerrades o tallers, 
polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per determinats 
col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics. 

 
Criteri 5. Potenciar la comunicació (fins a 10 punts). S’ha valorat: 
 

a) L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts 
  
b) Disposar de web pròpia del festival i us de xarxes socials, fins a 5 punts 

 
Criteri 6. Especialització i foment de la producció (fins a 10 punts). S’ha valorat: 
 

a) L’especialització del festival, fins a 5 punts 
 

S’ha valorat positivament si és un festival especialitzat en algun àmbit artístic concret, 
gènere o temàtica específica. 

 
b) El foment de la producció o coproducció, fins a 5 punts 

 
S’ha valorat positivament si es realitzen produccions o coproduccions pròpies o es 
fomenta la producció mitjançant residències, convocatòries o amb l’atorgament de 
premis i/o guardons. 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport als festivals artístics segons estableixen la 
convocatòria i les bases específiques. 

 
Tal i com estableix l’article 13 de la convocatòria i les bases específiques, una vegada 
valorats els festivals artístics segons els criteris de valoració establerts en el punt onzè, i en 
funció de la disponibilitat pressupostària, l’import a concedir a cadascun dels festivals 
subvencionats es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als 
punts assignats. L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en 
qualsevol cas, del 50 % del cost total dels festivals subvencionats, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària fixada. 
 
Per atorgar el suport a cadascun dels festivals artístics s’han tingut en compte dues 
variables, d’una banda s’ha procedit a dividir l’import de la convocatòria (150.000 euros) per 
la suma de les valoracions totals de cadascun dels festivals estimats (1.506), establint un 
import mig de 100 euros per punt obtingut. 
 
En base a aquest import mig s’han establert trams de puntuació i a cadascun se li ha atorgat 
un import per punt obtingut, partint de que als 60 punts li correspon l’import de 100 euros per 
punt, a les puntuacions més altes se’ls ha incrementat aquest import en un 40% i a les més 
baixes se’ls ha disminuït en un 30%. D’altra banda en aquests trams s’han establert uns 
percentatges de suport màxim sobre el pressupost del festival, establint als punts més alts el 
màxim del 50% i rebaixant aquest percentatge en relació als punts obtinguts. 
 
Els trams establerts són els següents: 
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 Els festivals amb una puntuació compresa entre 80 i 100 punts (ambdós inclosos) els 
correspon un import de 384 euros per punt amb un suport màxim del 50% sobre el 
seu pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació compresa entre 70 i 79 punts (ambdós inclosos) els 
correspon un import de 274 euros per punt amb un suport màxim del 40% sobre el 
seu pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació compresa entre 66 i 69 punts (ambdós inclosos) els 
correspon un import de 196 euros per punt amb un suport màxim del 35% sobre el 
seu pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació compresa entre 61 i 65 punts (ambdós inclosos) els 
correspon un import de 140 euros per punt amb un suport màxim del 30% sobre el 
seu pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació de 60 punts els correspon un import de 100 euros per 
punt amb un suport màxim del 25% sobre el seu pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació compresa entre 56 i 59 punts (ambdós inclosos) els 
correspon un import de 70 euros per punt amb un suport màxim del 20% sobre el seu 
pressupost. 

 Els festivals amb una puntuació de 55 punts (ambdós inclosos) els correspon un 
import de 49 euros per punt amb un suport màxim del 15% sobre el seu pressupost. 

 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat, 
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa dels ajuts atorgats en múltiples de 100. 

 
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import de CENT QUARANTA NOU MIL SET-CENTS EUROS 
(149.700.- EUR), dels quals CENT-UN MIL NOU-CENTS EUROS (101.900.- EUR) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 i QUARANTA-SET MIL 
VUIT-CENTS EUROS (47.800.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/47900 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de 
Barcelona amb el següent detall: 
 

NIF Entitat Festival 
Import 

concedit 

Posició 
Operació 

comptable 
1703003218  

G63438824 FICNA 
CLAM, festival de cinema social de 
Catalunya 

7.400 € 01 

B61008587 Planeta MED, SL 
DOCSBARCELONA Festival 
Internacional de cinema Documental 

16.000 € 02 

B65374050 Noucinemart, SL D'a film festival Barcelona 2017 19.400 € 03 

G62694013 
Associació cultural 
MODIband 

El meu primer festival 9.100 € 04 

G65051591 
Associació Nits de 
Cinema Oriental 

Festival nits de cinema oriental de Vic 9.100 € 05 

G65098303 
Associació Juvenil 
Sabadell Sona Jove 

Embassa't, Festival independent del 
Vallès 

8.000 € 06 

G43993914 Derechos en Acción 
Festival de cinema drets humans de 
Barcelona 

8.900 € 07 

G65582215 
Associació Cultural és 
llegenda 

Festival de llegendes de Catalunya 8.500 € 08 

B66014218 Sitback Produccions, SL 
VIDA, Festival internacional de 
Vilanova i la Geltrú 

8.500 € 09 

G65958043 
Associació Festival 
Protesta 

Festival Protesta 8.000 € 10 
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NIF Entitat Festival 
Import 

concedit 

Posició 
Operació 

comptable 
1703003218  

G63902233 

Coordinadora de 
Festivals i Mostres de 
Cinema i Vídeo de 
Catalunya - CI&VI 

El dia més curt 3.000 € 11 

G64215460 
Associació Teatral 
Denominació d'Origen 

Passatge insòlit 4.100 € 12 

G66064452 Associació Senseportes Festival Senseportes d'Arts al carrer 4.000 € 13 

B62903885 
Mago Audio Visual 
Prodution, SL 

Cinema lliure a la platja 3.900 € 14 

G58308099 
Centre Cultural Gitano La 
Mina 

27é Festival de cante flamenco de La 
Mina 

3.900 € 15 

F08310013 
Cooperativa Promotora 
Medios Audiovisuales 
Drac Màgic 

25a. Mostra internacional de Films de 
Dones 

3.900 € 16 

G65023004 
Associació Cultural 
Itineràncies 

Festival itineràncies Lluçanès 3.800 € 17 

G66717166 
Associació Àgora Alta 
Segarra S.B.C. 

Festivals Alta Segarra 2.600 € 18 

G65468589 
Associació amics de 
música de Terrassa 

Festival Didó de música i titelles de 
Terrassa 

2.600 € 19 

G58042201 
Federació Catalana 
d'Entitats Corals 

11è Simposi mundial de música coral 2.600 € 20 

G61936340 Fundació privada Clavé La mirada del poeta 2.600 € 21 

G65536831 
Associació cultural Nowa 
Reggae 

Nowa Reggae 2.600 € 22 

G66022716 
Associació Tocats de 
Jazz 

Festival de Jazz d'Igualada 2.000 € 23 

G64749963 
Associació Jazz 
Maresme 

A la vora del Jazz 2.600 € 24 

G61849709 
Nits Culturals Sant Pere 
Sallavinera 

Nits culturals de Sant Pere Sallavinera 2.600 € 25 

 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el cessament 
del senyor Luis Javier Viñuales com a vocal substitut de la Diputació de 
Barcelona a la Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del 
conveni formalitzat en data 30 de setembre de 2016 amb el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de 
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat 
d’Accionistes”, i designació de la senyora Pia Bosch Codola com a vocal 
substituta d’aquesta Comissió.- 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: 
 
“Antecedents. 
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En data 30 de setembre de 2016 la Diputació de Barcelona va formalitzar un conveni 
de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la Creació de la Comissió Interadministrativa 
de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat 
d’Accionistes”. 
 
La clàusula Quarta de l’esmentat conveni regula la composició de la Comissió 
Interadministrativa, establint que en formarà part un vocal en representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 

Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 
2017 es va designar l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de 
Cultura, per a formar part com a vocal titular per part de la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni, i el Sr. Luis 
Javier Viñuales Solé, tècnic assessor de l’àmbit, com a vocal substitut. 
 

Atès que el senyor Luis Javier Viñuales Solé ha deixat de prestar serveis a la Diputació 
de Barcelona, procedeix deixar sense efecte la designació del senyor Luis Javier 
Viñuales Solé i es proposa autoritzar un nou nomenament en favor de la senyora Pia 
Bosch Codola, tècnica assessora de l’àmbit. 
 

Fonaments de dret. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 

En virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DEIXAR sense efecte la designació del Sr. Luis Javier Viñuales Solé com a 
vocal substitut per part de la Diputació de Barcelona a la Comissió Interadministrativa 
prevista a la clàusula Quarta del conveni formalitzat en data 30 de setembre de 2016 
entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió 
Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la 
reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la 
Societat d’Accionistes”. 
 

Segon.- DESIGNAR la Sra. Pia Bosch Codola, tècnica assessora de l’àmbit, per a 
formar part com a vocal substituta en representació de la Diputació de Barcelona a la 
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Comissió Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni esmentat a 
l’acord anterior. 
 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a 
finançar projectes educatius innovadors, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de 
l’àmbit de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’any 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i 
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant, RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant, ROAS).  
 
Vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant, l’Ordenança), i d’acord amb la disposició transitòria única 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 30 de 
març de 2017, va aprovar, per delegació de la Presidència, la convocatòria núm. 
08973/17 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes educatius innovadors 
d’interès públic o social, de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Diputació de 
Barcelona – Gerència de Serveis d’Educació, a favor d’associacions de mares i pares 
d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2017, 
per un import màxim de cent mil euros (100.000,00 €). 
 
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 21 d’abril de 2017, un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 342109.  
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La base 14 de l’esmentada convocatòria, 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. 
 
La proposta formulada per l’òrgan col·legiat, que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 11 de juliol d’enguany, consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació en data 10 de juliol de 2017, 
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual, de conformitat amb les 
bases 11 i 13 de la convocatòria, consta a l’expedient. 
 
El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de cent 
mil euros (100.000,00€), import que s’ha repartit íntegrament, d’acord amb aquesta 
disponibilitat pressupostària, entre els projectes als que s’ha concedit subvenció de 
manera proporcional i en relació als punts assignats a cadascun dels projectes que 
arriben a la puntuació mínima exigida.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona de 2009, 
que resulta d’aplicació al present procediment de concessió en virtut del previst a la 
Disposició Transitòria Única de la vigent Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
08973/17 per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius 
innovadors, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona, per a l’any 2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i projectes que s’hi relacionen: 
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ENTITAT NOM PROJECTE CIF PUNTUACIÓ ATORGAMENT POSICIÓ 

AMPA Institut Joan Miro 
APRENEM A GAUDIR DE 
LES MATEMÀTIQUES 

G08858052 86 4.310 € 40 

Associació de mares i 
pares d'alumnes IES 
Jaume Mimó 

HOME SWEET HOME G60803418 86 2.000 € 1 

Associació de mares i 
pares d'alumnes CEIP 
Premià de Mar (Escola 
Mar Nova) 

LABORATORI 
MATEMÀTIC 

G64940018 86 1.250 € 2 

APA del col·legi públic 
Dolors Almeda 

CONSTRUÏM LES 
MATEMÀTIQUES EN 
FAMÍLIA: TOQUEM, 
JOGUEM, APRENEM 

G59676106 86 3.750 € 3 

AMPA CEIP 
COLLSUSPINA 

PROJECTE ESCOLES 
COMPARTIDES 2016-
2017 

G65082828 86 1.904 € 4 

AMPA INSTITUT DEL 
TER 

ACTIVA L'ESTIU G65721920 81 3.162 € 5 

AMPA DE L'ESCOLA 
PUBLICA  AURO DE 
BARCELONA 

FOMENT DEL CONSUM 
RESPONSABLE A LES 
COMUNITATS 
EDUCATIVES 

G60651213 80 4.009 € 6 

AMPA Escola Lola 
Anglada i AMPA CEIP 
Salvador Espriu 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 
PER A TOTHOM: 
DESENVOLUPAMENT 
DE COMPETÈNCIES 
PER AL BENESTAR I 
MILLORA EDUCATIVA 

G58404161 80 3.250 € 7 

AMPA CEIP Drassanes 

EL MENJADOR 
CREATIU-PROGRAMA 
STEAM A ESCOLA 
DRASSANES 

G61238895 80 3.100 € 39 

AFA La Floresta 

PARTICIPACIÓ DE LA 
COMUNITAT 
EDUCATIVA EN LES 
INNOVACIONS 
EDUCATIVES DEL CEIP 
LA FLORESTA 

G08988578 76 2.290 € 8 

Associació de mares i 
pares d'alumnes del 
CEIP Nadal 

LLEGIM AMB LA JOANA G08852329 76 3.375 € 9 

AFA Escola Àngel 
Baixeras 

L'ESPAI, EL TERCER 
EDUCADOR 

G08952749 76 1.819 € 10 

Associació de pares 
d'alumnes SES Cervelló 

MENJA BÉ, MENJA SA I 
SUIRT DE L'INSTITUT 
AMB ELS DEURES FETS 
I ELS DUBTES 
RESOLTS. 

G64684673 76 3.808 € 11 

Associació de mares i 
pares d'alumnes del 
col.legi Josep Monmany 

LLEGIM PER L'ÈXIT G08689770 76 3.808 € 12 

AMPA ESCOLA 
BELLATERRA 

PROJECTE 
BIBLIOESCOLETA.FEM 
COMUNITAT LLEGINT 

G58796640 73 2.141 € 13 

AMPA de l'escola Jose 
Echegaray 

SOROLL , I TU COM HO 
SENTS? 

G58933946 71 3.558 € 38 
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ENTITAT NOM PROJECTE CIF PUNTUACIÓ ATORGAMENT POSICIÓ 

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de 
Barcelona 

REFORCEM L'ANGLÈS 
DE MANERA LÚDICA 
AMB ASSISTENTS 
NADIUS 

G08851909 68 1.500 € 14 

AFA escola Dovella 
REPENSAR EL PATI DE 
L'ESCOLA DOVELLA 

G58298324 68 3.408 € 15 

ASSOCIACIO DE 
MARES I PARES 
D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA TURO DEL 
CARGOL 

PROMOCIÓ D'ANGLÈS 
FORA DE L'AULA: 
TEMPS DE MENJADOR 

G58500794 66 1.750 € 16 

AMPA Alexandre Galí 
REFORÇ NOUVINGUTS 
PER L'ÈXIT EDUCATIU 

G62256102 66 2.000 € 17 

ASSOCIACIO DE 
MARES I PARES 
D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA TRES PINS 
DE BARCELONA 

PROJECTE 
AUDIOVISUAL: PARLEM 
AMB LES MANS 

G61361333 66 500 € 18 

Associació de pares 
d'alumnes del col·legi 
públic Pere Vila 

CREIXEM JUNTS G08851735 66 2.700 € 19 

AMPA de l'Institut Pere 
Calders 

AMPA de l'Institut Pere 
Calders 

G61112306 66 3.307 € 20 

Associació de mares i 
pares d'alumnes de 
l'escola  Josep Maria 
Madorell 

ESPAI DE REFORÇ 
ESCOLAR 

G08700627 66 2.000 € 21 

Associació de Mares i 
Pares d'alumnes del 
CEIP Gironella 

PROJECTE 
SUPERFILHARMÒNICS 

G58684796 66 1.512 € 22 

AMPA ESCOLA SANTA 
MARIA DE CERVELLO 

INTERRELACIO ENTRE 
L'ESCOLA SANTA 
MARIA DE CERVELLÓ I 
EL SES CERVELLO PER 
A L'APRENENTATGE DE 
LA ... 

G08579997 66 991 € 23 

APA del col nal Mas i 
Parera de Vilafranca 
Pdes 

INNOVACIONS PER A 
UN PATI ACTIU-2017-
ESCOLA MAS I PERERA 

G58569906 66 3.307 € 24 

Associació de pares 
d'alumnes del CEIP Sol i 
Lluna 

MENGEM JUNTS G64574460 66 3.307 € 25 

 
AMPA Escola d'educació 
Especial Virolai 

AULA MULTISENSORIAL 
INTERACTIVA 

G61355020 66 3.307 € 26 

AMPA Josep Maria 
Sagarra 

NOVES TECNOLOGIES 
PER TOTHOM 

G58459785 66 3.307 € 27 

AMPA Escola els Roures 
PROJECTE PATI 2017 
ESCOLA ELS ROURES 

G58424714 66 1.300 € 28 

AMPA CEIP SANTA 
MARIA D'AVIA 

LOGA EN L'EDUCACIÓ: 
EXERCICIS, JOCS I 
TÈCNIQUES PER A 
L'ESCOLA I LES 
FAMÍLIES 

G58469461 66 1.485 € 29 

AMPA ESCOLA NOVA ESCOLA DE ROBÒTICA  G64935547 66 3.060 € 30 
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ENTITAT NOM PROJECTE CIF PUNTUACIÓ ATORGAMENT POSICIÓ 

Associació de mares i 
pares de l'Arboç 

ACTIVITATS 
CULTURALS 
D'AMPLIACIÓ DE LA 
PROGRAMACIÓ 
ESCOLAR PER 
ALUMNAT 
PLURIDISCAPACITAT 

G66178914 66 864 € 31 

AMPA CES SALESIANS 
SANT VICENÇ 

INNOVACIÓ 
PEDAGÒGICA-
FORMACIÓ, REPTES I 
APLICCIÓ 

G62642814 66 1.500 € 32 

AMPA ESCOLA 
L'ARJAU 

TECNOLOGIA I 
COHESIÓ SOCIAL 

G59388215 66 3.307 € 33 

AMPA Llar d'Infants els 
putxinel·lis 

SENTINT ENS 
RECONEIXEM 

G63596191 66 600 € 34 

ASSOCIACIO DE 
PARES D'ALUMNES 
DEL COL·LEGI PUBLIC 
SANT JOAN DE BERGA 

ROBÒTICA EDUCATIVA G58549833 65 1.933 € 35 

AMPA Folch i Torres 
"JUGAR A SER TU" A 
TRAVEÉSS DE 
L'ARTTERÀPIA" 

G59144022 65 2.263 € 36 

Associació de Famílies 
d'Infants de l'Escola 
Entença 

CONSOLIDACIÓ, 
ENFORTIMENT I 
ACTIVITATS AFI 

G66838244 65 3.258 € 37 

Total atorgament    100,000 €  

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 
 

ENTITAT NOM PROJECTE CIF PUNTUACIÓ 

APA DEL COL NAL MIXTO BARNOLA 
DE AVINYO 

ACTIVA'T. MOU-TE PEL PATI G08922874 61 

AFA ESCOLA JOAN MARAGALL BIBLIOTECA OBERTA 2017 G60764347 58 

AMPA de escola educació especial 
Llar-Santa Maria de Queralt 

HIPOTERÀPIA; UNA NOVA MANERA DE 
COMUNICAR-NOS I RELACIONAR-NOS 

G63560650 56 

AMPA SES Vallbona d'Anoia MICROBIOLOGIA AMB MICROPROJECTES G64944069 56 

AMPA del CEIP Pràctiques 2 de 
Barcelona 

CORAL FEM MIGDIA! G64405483 56 

Associacion de padres de alumnos del 
colegio la farigola de Barcelona 

APRENENTATGE INCLUSIU G58035445 56 

Associació de mares i pares d'alumnes 
del pont trencat 

LA INTEL·LIGÈNCIA EN L'ESPORT G62668876 56 

APA de l'Institut d'Ensenyament 
secundari Badalona 7 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR "ESTUDI 
ASSISTIT" 

G58523903 56 

Associació de pares d'alumnes la 
Serreta 

L'ORQUESTRA DE L'ESCOLA LA SERRETA G65305732 56 

AMPA Escola Cal Maiol LA MÚSICA DE CASA MEVA G58916149 51 

Associació de mares i pares d'alumnes 
col·legi public Gitanjali Centre 

LA CRIANÇA, UNA OPORTUNITAT  DE 
CRÉIXER FENT CRÉIXER 

G58934548 51 

Associació de pares d'alumnes de 
l'escola Llebetx d'Adarró de Vilanova i 
la Geltrú 

PROJECTE GLOBAL ECOEDUCACIÓ, 
CAMINS ESCOLARS, CIUTAT EDUCADORA 

G58712449 51 

Asociacion nuestra señora 
Rocaprevera 

UNITS PER EDUCAR G08489742 51 
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ENTITAT NOM PROJECTE CIF PUNTUACIÓ 

AMPA Serralavella d'Ullastrell 
TRANSFORMANT EL PATI. UN PROJECTE 
EDUCATIU DE PARTICIPACIÓ, VALOR I 
ESFORÇ 

G58010877 51 

Associacio de mares i pares d'alumnes 
del CEIP de Matadepera 

PROJECTE DE TEATRE: "UNA CAIXA 
D'EMOCIONS" 

G63246029 48 

Asociacion de padres de alumnos del 
colegio La Salle 

INTROD. ROBÒTICA AMB METODOLOGIA 
LEGO SERIOUS COM A ACTIVITAT 
CURRICULAR PELS ALUM. ESCOLA LA 
SALLE 

G08776957 46 

Associació Comarcal de pares 
d'Alumnes de l'Institut de Batxillerat 
Jaume Callís de Vic 

FUTBOL AMB VALORS G58891276 46 

Associació de mares i pares d'alumnes 
García Fossas 

ENGLISH FUNNY G08852246 46 

ASSOCIACIO DE PARES 
D'ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC 
ABAT OLIBA DE CORNELLA 

RECOL·LECTORS DE FELICITAT "CREIXER-
ENVELLIR-COMPARTIR" 

G59773614 41 

AMPA de l'IES Narcis Monturiol 
Gestió d'habilitats social i emocionals en 
l'entorn escolar i familiar. 

G08852717 41 

AFA del col pub Pere Poveda de 
Barcelona 

ENGEGUEM L'ESCOLA DE FAMILIA G60038635 41 

AMPA  Escola Bressol l'Avet L'ESCOLA QUE VOLEM G61264347 41 

APA del col Nal Jose Juan PATIS QUE EDUQUEN G59518407 36 

Associació de pares i mares d'alumnes 
col·legi santa Marta 

EXTRAESCOLAR PISCINA CURS 17/18 G65279044 31 

 
Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte: 
 

ENTITAT NOM PROJECTE CIF MOTIU EXCLUSIÓ 

AMPA DE CAN PARERA DE 
MONTORNES DEL VALLES 

AMPA D'ALUMNES DEL CEIP CAN 
PARERA 

G58181165 
Presentació fora de termini; 
base 8 

Associació de mares i pares 
d'alumnes IES de Sant Esteve de 
Sesrovires 

APRENDRE A PRENDRE G64501422 
Presentació fora de termini; 
base 8 

AMPA CEIP Mura 

"POSEM PARAULES. ACCIONS 
PER LA MILLORA DE LES 
RELACIONS EN L'ÀMBIT ESCOLAR 
I COMUNITARI" 

J64067952 
No es presenta la documenta 
necessària; base 7 

AMPA Joan Maragall EL PATI QUE VOLEM G58239195 
No es presenta la documenta 
necessària; base 7 

AMPA Escola Pia de Sitges 
CONFERÈNCIES-TALLERS SOBRE 
INNOVACIÓ EDUCATIVA 

G63105829 
No es presenta la documenta 
necessària; base 7 

 
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 31 de març de 
2018. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
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normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/ampa, 
segons el contingut previst a la clàusula 22 de la convocatòria. 
 
Sisè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48904 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 el present acord, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de 
les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor 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, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al 15 de gener 
de 2009 (en endavant, l’Ordenança), i d’acord amb la disposició transitòria única de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017. 
 

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017, va 
adoptar un acord (núm. 171/17), per delegació de la Presidència i per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, pel qual s’aprovà la convocatòria, que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar les 
despeses derivades del funcionament de les llars d’infants municipals per al curs 2016-
2017, mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, amb una 
aportació econòmica de la Diputació d’onze milions d’euros (11.000.000 €). 
 

La clàusula 16 de la convocatòria núm. 09043/17, per a l’atorgament de subvencions 
destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de 
titularitat municipal per al curs 2016-2017, que fa referència a la instrucció, resolució i 
notificació, estableix que la Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de 
concessió d’ajuts en el termini màxim de 3 mesos des de la data límit prevista per a 
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presentar sol·licitud, un cop instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, 
esmenats els defectes corresponents.  
 

El termini màxim per a la concessió dels ajuts és el 2 de setembre de 2017, ja que el 
termini per presentar sol·licituds es va exhaurir el 2 de juny de 2017. Atès que en la 
data assenyalada, ni en les immediatament anteriors, no hi ha previsió de reunió de 
l’òrgan competent per a l’aprovació de la concessió d’aquests ajuts, es fa necessari 
ampliar dos mesos el termini de concessió. 
 

La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de Govern l’exercici 
de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions 
en concurrència, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i a atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació per dos mesos del termini de concessió de la 
convocatòria núm. 09043/17, de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concessió directa amb concurrència, destinades a finançar les 
despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal per al 
curs 2016-2017. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.”  
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

45.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/724.- 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 17/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 12 de gener de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a realitzar a la carretera BV-1468, marge esquerre, tram urbà, 
al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2017/724) les següents obres: 
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 Construcció d'edificació, al PK 11+710 
 Condicionament d'accés existent, del PK 11+745 al PK 11+750. 
 

En data 06/06/2017 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 12 de gener de 2017 i d’acord 
amb el que disposen els articles 128 i 169, 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:  
 

- Cal eliminar físicament l’accés actual. A tal efecte i per tal de millorar la visibilitat del 
nou accés, cal eliminar i excavar la rampa de l’accés actual en una amplada de 3 
metres des de la part exterior de la cuneta a tot el llarg de la finca paral·lel a la 
carretera fins a la corba en direcció Molins de Rei, tenint que disposar el terreny 
excavat d’una cota com a màxim de 80 cm. per sobre de la rasant de la calçada en 
cada punt. 
 

- Així mateix, s’eliminarà el petit talús existent sentit Barcelona fins la línia de façana 
per tal de garantir la visibilitat. 

 

Construcció d'edificació 
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 

- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 
general o l’establerta pel planejament vigent. 

 

- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 

 

- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 

 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 

 

Condicionament d'accés 
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
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del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del 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’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

 
- Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a la línia de façana fixada per 
planejament. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a l’interior de la finca i 
mai cap a la calçada de la carretera. 

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

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

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

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

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-
lo en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
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 
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

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

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX autorització per realitzar a la 
carretera BV-1468, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Barcelona 
(expedient núm. 2017/724) les següents obres: 
 

 Construcció d'edificació, al PK 11+710 

 Condicionament d'accés existent, del PK 11+745 al PK 11+750  
 
Les esmentades obres que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, en resolució de l’expedient 
2017/3544.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
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de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

En data 23/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. de data 21 de març 
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’ocupació 
provisional de la carretera per a la reparació de danys de biga pont C-32, a la carretera 
BV-5023 del PK 1+552 al PK 1+740, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Premià de Mar (expedient núm. 2017/3544). 
 

En data 22/05/2017 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 Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. en data 
21 de març de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la 
carretera afectats per les obres. 

 

- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 
de la carretera. 

 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

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

- 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 
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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. 
 

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 7,59 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres d'urbanització. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., 
autorització d’obres d’ocupació provisional de la carretera per a la reparació de danys 
de biga pont C-32, a la carretera BV-5023 del PK 1+552 al PK 1+740, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Premià de Mar (expedient núm. 2017/3544), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 7,59 euros, 
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres 
d'urbanització.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A., 
amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), Àrea de manteniment AP-
7 sortida 13 Av. Parc Logístic, 12-20, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de mirall a 
la carretera BV-3002, al terme municipal de Sant Mateu de Bages, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 
2017/4361.- 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 07/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages de data 30 de març de 
2017, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
mirall, a la carretera BV-3002 al PK 3+885, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm. 2017/4361). 
 
En data 29/05/2017 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 l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages en data 30 de 
març de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El suport del mirall s’instal·larà dins de la berma de la carretera, separat almenys 

0.50m de la projecció horitzontal de la barrera de seguretat, per tal de no dificultar la 
conservació de la barrera. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si ja no fos necessari. L’autorització pot ser 
resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, per raons de 
seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 
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- 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, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- 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 
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. 
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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 Mateu de Bages, 
autorització d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-3002 al PK 3+885, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm. 
2017/4361), 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 Mateu de Bages, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Mateu de Bages (08263), carrer Afores, 
s/n, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Les Noves Vinyes Xiques 874, SL, en resolució de l’expedient 
2017/4576.- 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 12/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Les Noves Vinyes Xiques 874, S.L. de data 04 d'abril de 2017 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament i 
ampliació d'accés existent, a la carretera BV-4341 del PK 0+070 al PK 0+075, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès (expedient núm. 
2017/4576). 
 
En data 22/05/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 

Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per Les Noves Vinyes Xiques 874, S.L. en data 04 d'abril 
de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. 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. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

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

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 
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- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 
- 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. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Les Noves Vinyes Xiques 874, S.L., autorització 
d’obres de condicionament i ampliació d'accés existent, a la carretera BV-4341 del PK 
0+070 al PK 0+075, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí de 
Lluçanès (expedient núm. 2017/4576), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Les Noves Vinyes Xiques 874, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a Gurb (08503), carrer Jacint Verdaguer, n. 4, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
construcció de piscina, a la carretera BV-1201, al terme municipal d’Abrera, a 
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/4643.- 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 19/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 19 d'abril de 2017 en el qual es sol·licita 
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autorització  per a la realització d’obres de construcció de piscina, a la carretera BV-
1201 al PK 6+430, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera 
(expedient núm. 2017/4643). 
 
En data 30/05/2017 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 19 d'abril de 2017 i d’acord amb 
el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La instal·lació es situarà fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 metres de 

l’aresta exterior de l’esplanació. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de construcció 
de piscina, a la carretera BV-1201 al PK 6+430, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal d’Abrera (expedient núm. 2017/4643), 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Setrafi Maderas, SL, en resolució de l’expedient 2017/4774.- 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 19/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de SETRAFI MADERAS, S.L. de data 18 d'abril de 2017 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés 
existent, a la carretera B-510 del PK 1+200 al PK 1+230, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2017/4774). 
 
En data 22/05/2017 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 SETRAFI MADERAS, S.L. en data 18 d'abril de 2017 
i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) i la corresponent línia 

d’aturada. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’accés, es canalitzaran i conduiran per tal de que 

no arribin a la calçada, ni voral ni cuneta de la carretera. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
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. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a SETRAFI MADERAS, S.L., autorització d’obres 
de manteniment d'accés existent, a la carretera B-510 del PK 1+200 al PK 1+230, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2017/4774), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a SETRAFI MADERAS, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer General Llauder, n. 41. 1a Planta, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient 2017/4884.- 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 21/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Manlleu de data 19 d'abril de 2017 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a 
la carretera B-522 del PK 9+480 al PK 9+490, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Manlleu (expedient núm. 2017/4884). 
 
En data 31/05/2017 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 l’Ajuntament de Manlleu en data 19 d'abril de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
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FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs 

actual de la carretera. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 

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

de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 

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

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 

Fonaments de dret 
 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Manlleu, autorització d’obres de 
manteniment d'accés existent, a la carretera B-522 del PK 9+480 al PK 9+490, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 2017/4884), 
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 Manlleu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Manlleu (08560), Pl. Fra Bernadí, 6, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
substitució de nou fanals d’il·luminació al nucli de la Barceloneta, a la carretera 
BV-5115 al terme municipal de Gualba, a favor de l’Ajuntament de Gualba, en 
resolució de l’expedient 2017/5119.- 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 28/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gualba de data 21 d'abril de 2017 en el qual 
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es sol·licita autorització per a la realització d’obres de substitució de nou fanals 
d'il·luminació al nucli de la Barceloneta, a la carretera BV-5115 del PK 3+936 al PK 
4+576, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 
2017/5119). 
 
En data 13/06/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Gualba en data 21 d'abril de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- Les noves lluminàries aniran al mateix lloc que les actuals o bé més separades 

respecte de la calçada de la carretera, en cap cas, aniran més a prop de la calçada 
que les actuals. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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 Gualba, autorització d’obres de 
substitució de nou fanals d'il·luminació al nucli de la Barceloneta, a la carretera BV-
5115 del PK 3+936 al PK 4+576, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Gualba (expedient núm. 2017/5119), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Gualba, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gualba (08474), Pg. Montseny, 13, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient 2017/5140.- 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 05/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gurb de data 22 de març de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a la 
carretera BV-4601 del PK 5+785 al PK 5+800, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Gurb (expedient núm. 2017/5140). 
 
En data 31/05/2017 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 l’Ajuntament de Gurb en data 22 de març de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es suavitzarà l’actual pendent de l’embocadura de l’accés amb la carretera a un 

màxim d’un 4%. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
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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. 

 

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

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 
de la carretera. 

 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 

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 Gurb, autorització d’obres de 
manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4601 del PK 5+785 al PK 5+800, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2017/5140), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Gurb, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gurb (08503), Mas l'Esperança, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de 
marquesina per aparcament a la carretera BV-5201, al terme municipal de 
Calldetenes, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/5143.- 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 28/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 11 d'abril de 2017 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de marquesina per aparcament, a 
la carretera BV-5201 del PK 0+730 al PK 0+735, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Calldetenes (expedient núm. 2017/5143). 
 
En data 30/05/2017 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 11 d'abril de 2017 i d’acord amb 
el que disposen els articles 82, 83 i 104.f del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La instal·lació es situarà dins la zona d’afectació de la carretera, fora de la zona del 

domini públic i de la zona de servitud de la carretera, és a dir, a partir de 8m. de 
l’aresta exterior de l’explanació de la carretera. 

 
- Segons l’article 82.1 del Reglament de Carreteres vigent, la instal·lació serà 

fàcilment desmuntable, de forma temporal i amb caràcter de precari.  
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre 

de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
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- Les aigües pluvials recollides per la coberta de la marquesina no es podran abocar 
ni al paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 

 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 

Condicions generals 
 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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 28,5 euros, per concessió 
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d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i 
ampliació d'edificis. 
 
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 
marquesina per aparcament, a la carretera BV-5201 del PK 0+730 al PK 0+735, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2017/5143), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 28,5 euros, 
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova 
construcció i ampliació d'edificis.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
desmantellament d’estació de servei, gestió de terres i extracció de tancs, a la 
carretera BV-4601, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/5455.- 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: 
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“Fets 

 

En data 09/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 08 de maig de 2017 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de desmantellament d'estació de servei, gestió 
de terres i extracció de tancs, a la carretera BV-4601 al PK 11+640, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 
2017/5455). 
 
En data 31/05/2017 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 8 de maig de 2017 i d’acord amb 
el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Es mantindrà la senyalització actual en els dos accessos. 
 

- No es produiran arrossegaments a la carretera durant les obres de 
desmantellament, ni posteriorment, una vegada finalitzada l’obra amb l’acabament 
de grava previst. 

 

- Qualsevol nou ús de la superfície en qüestió o modificació dels accessos haurà de 
tenir l’autorització de la Diputació de Barcelona. 

 

- Qualsevol nou accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 

- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre 
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a 
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 

 

- Les aigües pluvials recollides de la superfície final objecte de l’actuació, no 
drenaran al paviment de la carretera. 

 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 

 

Condicions generals 
 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

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

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

 
- Qualsevol tancament de caràcter provisional es col·locarà com a mínim a 3 metres 

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de 
desmantellament d'estació de servei, gestió de terres i extracció de tancs, a la 
carretera BV-4601 al PK 11+640, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 2017/5455), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 
vegetació a la carretera BV-2111, a favor de l’Ajuntament d’Olivella, en resolució 
de l’expedient 2017/5713.- 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 22/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Olivella de data 22 de maig de 2017, en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la carretera 
BV-2111 del PK 10+460 al PK 11+770, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Olivella (expedient núm. 2017/5713). 
 
En data 02/06/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Olivella en data 22 de maig de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

393 
 

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 d'Olivella, autorització d’estassada 
de vegetació, a la carretera BV-2111 del PK 10+460 al PK 11+770, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal d’Olivella (expedient núm. 2017/5713), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que els mateixos s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Olivella, amb domicili a 
efectes de notificacions a Olivella (08818), Pl. Major, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Nandu Jubany, SL, en resolució de l’expedient 2017/5752.- 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: 
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“Fets 
 
En data 12/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Nandu Jubany SL de data 11 de maig de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a 
la carretera N-141d del PK 3+600 al PK 3+608, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2017/5752). 
 
En data 06/06/2017, 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 Nandu Jubany SL en data 11 de maig de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. 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. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

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

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
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- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera 

mitjançant un gual. 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
Condicions generals 

 
- 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, 
l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra operació que dificulti el trànsit 
per la calçada. Els residus de les actuacions es dipositaran en el lloc i forma que 
estableixi el personal a càrrec de la carretera, de manera que no la perjudiqui. La 
zona de treballs quedarà neta i en perfectes condicions una vegada finalitzats els 
mateixos. 

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Nandu Jubany SL, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera N-141d del PK 3+600 al PK 3+608, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 
2017/5752), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Nandu Jubany SL, amb domicili a efectes 
de notificacions a Calldetenes (08506), carretera de Sant Hilari s/n, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Planta Compostatge Fumanya, SL, en resolució de l’expedient 
2017/5835.- 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 16/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Planta Compostatge Fumanya, SL de data 12 de maig de 
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2017, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment 
d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 5+722 al PK 5+750, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm. 2017/5835). 
 
En data 13/06/2017 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 Planta Compostatge Fumanya, SL en data 12 de 
maig de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es recolliran i canalitzaran totes les aigües de l’accés per tal que aquestes no 

arribin a la calçada de la carretera. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la Planta Compostatge Fumanya, SL, autorització 
d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4342 del PK 5+722 al PK 
5+750, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient 
núm. 2017/5835), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 1 any des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Planta Compostatge Fumanya, SL, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí d'Albars (08515), Casa Fumanya, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació 
d’oliveres, a la carretera BV-5227, al terme municipal de Santa Maria de Besora, a 
favor de Call Masia LLC, en resolució de l’expedient 2017/5845.- 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 16/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Call Masia LLC de data 6 de maig de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a la plantació d'oliveres, a la carretera BV-5227 del PK 9+900 
al PK 9+950, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de Besora 
(expedient núm. 2017/5845). 
 
En data 06/06/2017 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 Call Masia LLC en data 6 de maig de 2017 i d’acord 
amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic. 
 
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus 

elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària: al créixer no 
trauran la visibilitat de la corba per cap sentit de circulació ni moviment de vehicles 
des de l’accés. 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

402 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
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. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Call Masia LLC, autorització de plantació 
d'oliveres, a la carretera BV-5227 del PK 9+900 al PK 9+950, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Maria de Besora (expedient núm. 2017/5845), 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 els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Call Masia LLC, amb domicili a efectes de 
notificacions a Santa Maria de Besora (08584), Masia Clarella -Ctra Vidrà, Km 10, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient 2017/6301.- 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 22 d’agost de 2016 va tenir entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès de data 17 d'agost de 2016 
en el qual es comunicava la intenció de la citada corporació de realització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4401 del PK 19+900 al PK 19+910, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (expedient 
núm. 2017/6301). 
 
Per tal de poder definir les actuacions que es pretenen dur a terme per l’Ajuntament i 
concretar, per tant, la seva petició, des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat s’han hagut de fer diverses gestions que no han estat culminades 
fins al mes de maig de 2017. 
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En data 02/06/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en data 17 d'agost 
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- L’accés 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’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. 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. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

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

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 
mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Caldrà mantenir, en tot moment, aquest gual en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
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. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.” 

 
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. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4401 del PK 19+900 al 
PK 19+910, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès 
(expedient núm. 2017/6301), 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 Prats de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Prats de Lluçanès (08513), Passeig del Lluçanès, 
s/n Edifici Cal Bach, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Pacs del Penedès, en resolució de l’expedient 2017/6348.- 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 29/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Pacs del Penedès de data 26 de maig de 2017 
en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-2162 del PK 0+050 al PK 0+350, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Pacs del Penedès (expedient núm. 2017/6348). 
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En data 20/06/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Pacs del Penedès en data 26 de 
maig de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir 
amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 

 

- No s’afectarà la calçada ni la vorada existent. Les parts de la calçada que restin 
deteriorades per les obres es reposaran amb una capa de rodadura de mescla 
bituminosa en calent seguint les instruccions dels tècnics de la Diputació de 
Barcelona. 

 

- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 
carretera, i es situaran a una distància de 3 metres respecte la vorada de separació 
de calçada i vorera. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell en porti causa el 
manteniment dels citats arbres. 

 

- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. Així mateix, es recol·locaran 
tots els cartells existents en aquest tram, en especial el senyal S-500 d’entrada al 
nucli de Pacs del Penedès. 

 

- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

 

- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions. Caldrà condicionar a la nova 
ampliació de l’estructura sobre el torrent del PK 0+275 els dos punts de recollida 
d’aigua existents a la calçada. 

 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles 

 

Condicions generals 
 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Pacs del Penedès, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2162 del PK 0+050 al PK 0+350, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Pacs del Penedès (expedient núm. 
2017/6348), 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 Pacs del Penedès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Pacs del Penedès (08796), Av. Diputació, 1-3, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Invicat Abertis, en resolució de l’expedient 2017/6440.- 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 30/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Invicat Abertis de data 26 de maig de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'obra de fàbrica, a la 
carretera BV-5128 al PK 27+480, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pol de Mar i a la carretera BV-5033 al PK 0+965, ambdós marges, tram no urbà, 
al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres (expedient núm. 2017/6440). 
 
En data 13/06/2017 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 Invicat Abertis en data 26 de maig de 2017 i d’acord 
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- Durant les obres, si s’instal·la una grua cap material ni eina volarà per sobre de la 
calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- Les aigües pluvials recollides no es podran abocar ni al paviment de la carretera ni 

a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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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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- 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. 
 
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 Invicat Abertis, autorització d’obres de 
conservació d'obra de fàbrica, a la carretera BV-5128 al PK 27+480, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar i a la carretera BV-5033 al PK 
0+965, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Andreu de 
Llavaneres (expedient núm. 2017/6440), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Invicat Abertis, amb domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona (08040), Av. Parc Logístic, 12-20, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa denegar una autorització d’obres de 
conservació d’edificació, a la carretera BV-2151 al terme municipal de Sant Martí 
Sarroca, a favor de la senyora XXX, en resolució de l’expedient 2017/5887.- 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 16/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la senyora XXX de data 11 de maig de 2017, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la 
carretera BV-2151 al PK 2+710, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Martí Sarroca (expedient núm. 2017/5887). 
 
En data 02/06/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per la senyora XXX en data 11 de maig de 2017 i d’acord 
amb el que disposen els articles 84 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

- Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no 
impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació 
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de 
l’edificació existent.” 

 
Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 84 
 
Obres de consolidació 
 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de conservació 
d'edificació, sol·licitada per la senyora XXX (expedient número 2017/5887). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat, referent a les obres del “Projecte constructiu de nova 
vorera a la carretera BV-2004 PK 4+550 al PK 4+600. Fase 2. TM Sant Climent de 
Llobregat”, per un import de 39.053,31 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-2004, en el terme 

municipal de Sant Climent de Llobregat. 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, en el tram de la BV-2004 entre el PK 4+550 i el PK 4+600, en el TM 

de Sant Climent de Llobregat, l’itinerari de vianants en el marge esquerre de la 
carretera queda interromput per la inexistència de vorera, repercutint 
negativament en la seguretat viària d’aquesta via.  

 
4. A petició de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, l’Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis 
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d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, va redactar el “Projecte 
constructiu de nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+550 al PK 4+600. Fase 2. 
TM Sant Climent de Llobregat”. El projecte recull una proposta de construcció 
d’una vorera en el tram indicat de la carretera BV-2004, amb un import total de 
182.388,70 EUR (IVA inclòs). En una primera fase, ja es va realitzar un tram de 
vorera en aquest marge de la BV-2004, i l’objecte d’aquest projecte és completar 
la construcció de la vorera per aquest marge per poder donar continuïtat a 
l’itinerari de 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. 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 Sant Climent de Llobregat, 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 Climent de 
Llobregat, 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 

182.388,70 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

Cost (IVA 
inclòs) 

182.388,70 EUR 39.053,31 EUR 143.335,39 EUR 

 
10. Per part de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 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 182.388,70 EUR, dels 

quals 39.053,31 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, 
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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 
143.335,39 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 
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 
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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 Climent de Llobregat, amb la finalitat de l’execució de 
les obres del “Projecte constructiu de nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+550 al 
PK 4+600. Fase 2. TM Sant Climent de Llobregat” (Codi: 6185_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 CLIMENT DE 
LLOBREGAT SOBRE LES OBRES DE NOVA VORERA A LA BV-2004 (PK 4+550 AL PK 

4+600) FASE 2 
 
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 CLIMENT DE LLOBREGAT, representat per l’lŀlm. Alcalde president 
de l’Ajuntament, Sr. Isidre Sierra Fusté, i assistit per la Secretària accidental de la corporació, 
Sra. Mª Carmen Cavero Sánchez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-2004, en el terme municipal de Sant Climent de Llobregat, 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. 
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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, en el tram de la BV-2004 entre el  PK 4+550 i el PK 4+600, en el TM de Sant 
Climent de Llobregat, l’itinerari de vianants en el marge esquerre de la carretera queda 
interromput per la inexistència de vorera, repercutint negativament en la seguretat viària 
d’aquesta via.  
 
IV. A petició de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, 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 nova vorera a la carretera BV-2004 PK 4+550 al PK 
4+600. Fase 2. TM Sant Climent de Llobregat”. El projecte recull una proposta de 
construcció d’una vorera en el tram indicat de la carretera BV-2004, amb un import total de 
182.388,70 EUR (IVA inclòs). En una primera fase, ja es va realitzar un tram de vorera en 
aquest marge de la BV-2004, i l’objecte d’aquest projecte és completar la construcció de la 
vorera per aquest marge per poder donar continuïtat a l’itinerari de 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 Sant Climent de Llobregat, 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 Climent de 
Llobregat, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant 
Climent de Llobregat, de les obres del “Projecte constructiu de nova vorera a la carretera 
BV-2004 PK 4+550 al PK 4+600. Fase 2. TM Sant Climent de Llobregat” (Codi: 
6185_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 182.388,70 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat: 
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Total Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

Cost (IVA 
inclòs) 

182.388,70 EUR 39.053,31 EUR 143.335,39 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 nova vorera a la carretera BV-

2004 PK 4+550 al PK 4+600. Fase 2. TM Sant Climent de LLobregat” (Codi: 
6185_PC_01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb 
un import total de 182.388,70 EUR, IVA inclòs, dels quals 39.053,31 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i 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 143.335,39 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat, 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,  

 
- 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 Sant Climent de Llobregat  
 
L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat es farà càrrec de la seva part del cost de 
l’actuació, amb una aportació econòmica de 143.335,39 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 Climent de Llobregat 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.  
 
L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació de Barcelona per a l’execució de les obres 
els terrenys de les finques urbanes que figuren afectades d’expropiació i/o ocupació 
temporal segons la relació de béns afectats del projecte constructiu de referència. 
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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 

 
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-2004 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 
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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  
 
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. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat: Isidre Sierra Fusté, Alcalde President; Mª 
Carmen Cavero Sánchez, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 

Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)” (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 182.388,70 EUR, dels quals 39.053,31 
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 143.335,39 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 Sant Climent 
de Llobregat, 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.” 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar, referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-6001 entre l’Avda. Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de 
Mar”, per un import de 192.138,60 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: 
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“FETS 
 
1.  La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-6001, en el terme 

municipal de Malgrat de Mar. 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.  La carretera BV-6001, entre el PK 0+000 i el PK 0+400, és la via que connecta la 

N-II amb Malgrat de Mar. Aquest tram es troba en un àmbit periurbà: el marge 
esquerre està pendent d’edificar però ja urbanitzat (s’ha incorporat un carril urbà 
d’accés a la futura illa), mentre que el marge dret es troba en sòl rústic amb cultius 
en hivernacles. El traçat és rectilini (hi ha una sola corba de radi molt gran) i la 
rasant és molt suau. 

 
4.  A petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i amb l’objectiu de millorar les 

condicions de seguretat viària per a vehicles i vianants, donar continuïtat als 
espais destinats als vianants i a les bicicletes per tancar l’itinerari i adaptar el tram 
de carretera al traçat i la secció de la nova rotonda de l’Avinguda Països Catalans, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera 
BV-6001 entre l’Avda. Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de Mar”.  

 
5. Amb l’execució de les obres de l’esmentat projecte es proposa la construcció d’un 

nou carril mixt vianants-bicis de 2,50 mts. d’ample al marge dret, separat de la 
calçada per una barrera mixta de fusta per donar continuïtat als espais destinats 
als vianants i a les bicicletes a fi de tancar els trams d’itinerari existents tant al 
Camí del Mig com a l’Avinguda Països Catalans. 

 
6.  La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran en la 
carretera de titularitat de la Diputació sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures. El projecte s’ha redactat a petició de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i les obres es situen exclusivament en el terme 
municipal de Malgrat de Mar, raó per la qual, l’Ajuntament ha de participar en el 
present conveni de col·laboració, que s’ha proposat en tant que ha de fixar la 
titularitat i responsabilitats de conservació dels espais construïts fora de la 
carretera BV-6001. 

 
7. 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 Malgrat de Mar, 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 
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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. 

 
8.  L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

214.270,30 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 
 

Total Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

Cost (IVA 
inclòs) 

214.270,30 EUR 192.138,60 EUR 22.131,70 EUR 

 
9. Per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 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 de 214.270,30 EUR, dels 

quals 192.138,60 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 
la resta de 22.131,70 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, 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 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. 
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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  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb la finalitat de l’execució de les obres 
del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-6001 entre l’Av. 
Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de Mar” (Codi: 6378-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 MALGRAT DE 
MAR SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-6001 ENTRE 
L’AV. PAÏSOS CATALANS I EL CAMÍ DEL MIG. TM MALGRAT DE MAR 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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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 MALGRAT DE MAR, representat per l'Il·lma. Alcaldessa presidenta de 
l'Ajuntament, Sra. Mª Carmen Ponsa Monge, assistida pel Secretari de la Corporació, Sr. 
Joan Carles Nonell Sendrós. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-6001, en el terme municipal de Malgrat de Mar, 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. La carretera BV-6001, entre el PK 0+000 i el PK 0+400, és la via que connecta la N-II 
amb Malgrat de Mar. Aquest tram es troba en un àmbit periurbà: el marge esquerre està 
pendent d’edificar però ja urbanitzat (s’ha incorporat un carril urbà d’accés a la futura illa), 
mentre que el marge dret es troba en sòl rústic amb cultius en hivernacles. El traçat és 
rectilini (hi ha una sola corba de radi molt gran) i la rasant és molt suau. 
 
III. A petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i amb l’objectiu de millorar les condicions de 
seguretat viària per a vehicles i vianants, donar continuïtat als espais destinats als vianants i 
a les bicicletes per tancar l’itinerari i adaptar el tram de carretera al traçat i la secció de la 
nova rotonda de l’Avinguda Països Catalans, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona, 
ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
6001 entre l’Avda. Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de Mar”. Amb l’execució 
de les obres de l’esmentat projecte es proposa la construcció d’un nou carril mixt vianants-
bicis de 2,50 mts. d’ample al marge dret, separat de la calçada per una barrera mixta de 
fusta per donar continuïtat als espais destinats als vianants i a les bicicletes a fi de tancar els 
trams d’itinerari existents tant al Camí del Mig com a l’Avinguda Països Catalans. 
 
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran en la carretera de titularitat de 
la Diputació sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures. El projecte s’ha redactat a petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i les 
obres es situen exclusivament en el terme municipal de Malgrat de Mar, raó per la qual 
l’Ajuntament ha de participar en el present conveni de col·laboració, que s’ha proposat en 
tant que ha de fixar la titularitat i responsabilitats de conservació dels espais construïts fora 
de la carretera BV-6001.  
 
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en la seva execució establint, mitjançant el present conveni, les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de 
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les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i 
explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data ............................. 
 
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 Malgrat de Mar en 
ordre a l’execució, en el terme municipal de Malgrat de Mar, de les obres del projecte 
constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-6001 entre l’Av. Països Catalans i el 
Camí del Mig. TM Malgrat de Mar” (Codi: 6378-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 214.270,30 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar: 
 

 
Total Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

Cost (IVA 
inclòs) 

214.270,30 EUR 192.138,60 EUR 22.131,70 EUR 

 
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. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera 
BV-6001 entre l’Avda. Països Catalans i el Camí del Mig. TM Malgrat de Mar” (Codi: 
6378-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 214.270,30 EUR, IVA inclòs, dels quals 
192.138,60 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 
22.131,70 EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 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,  
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- 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. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar  
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 22.131,70 EUR, que correspon a 
l’import de l’enllumenat. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un 
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que 
representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit 
que no es produís cap baixa en la licitació. 
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions de cadascuna 
de les parts. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar 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 Malgrat de Mar designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats 
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres.  
 
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte 
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de 
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-6001, del drenatge de 
l’esmentada carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.  
 
En acabar les obres, i dintre de l’àmbit de les obres executades, l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar assumirà la titularitat de tots els elements construïts en execució del projecte que 
estiguin fora de la calçada de la carretera BV-6001 i que es trobin dins el seu terme 
municipal. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’encarregarà de la conservació i manteniment 
de tots els elements d’urbanització construïts en execució del projecte que estiguin situats 
estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera BV-6001 i que es trobin dins el seu 
terme municipal. Es detalla a continuació una relació dels indicats elements:  
 

- Enllumenat i altres instal·lacions de serveis. 
- Abalisament de l’itinerari i zones adjacents. 
- Mobiliari urbà. 

 
En cas que la Diputació de Barcelona autoritzi la col·locació de senyalització d’orientació no 
associada a la carretera, tant la instal·lació com el manteniment de la mateixa aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  
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Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte 
quart.  
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
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 Malgrat de Mar: Mª Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa Presidenta; 
Joan Carles Nonell Sendrós, Secretari 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 214.270,30 EUR, dels quals 192.138,60 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 22.131,70 EUR, 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 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 Malgrat de 
Mar, 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 
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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.” 
 
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament del 
Masnou, referent a les obres del projecte constructiu de “Rotonda en el PK 
0+420 de la carretera BP-5002. TM El Masnou”, per un import de 397.152,77 
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 BP-5002, en el terme 

municipal del Masnou. 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 carretera BP-5002, en el seu tram inicial, connecta la carretera N-II 

amb la C-32 a través del nucli urbà del Masnou. A l’alçada del carrer Rosa Sensat 
(PK 0+420) trobem el creuament d'aquesta amb l'únic carrer que enllaça de manera 
directa el centre urbà amb el sector situat a l'oest de la riera d'Alella (carrer de Rosa 
Sensat i carrer Múrcia). La concentració de moviments en aquesta cruïlla, tant de 
vehicles com de vianants, així com la diversitat d’usuaris que fan servir la via 
provoca un increment d'accidents que cal corregir per millorar la seguretat viària de 
la travessera en aquest punt. 

 
4. A petició de l’Ajuntament del Masnou, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de les obres de “Rotonda en el 
PK 0+420 de la carretera BP-5002. TM El Masnou”, amb un import de 527.282,74 
EUR (IVA inclòs), el qual preveu l’execució d’una nova rotonda semaforitzada al 
PK 0+420 de la carretera BP-5002, en la intersecció de la BP-5002 amb el carrer 
Rosa Sensat, de manera que s'ordeni adequadament la circulació de vehicles i 
vianants, i així es millori la seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en aquesta 
cruïlla. 
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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 emès informe, 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 del 
Masnou, 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. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

527.282,74 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 
 Total Diputació de Barcelona Ajuntament del Masnou 

Cost (IVA 
inclòs) 

527.282,74 EUR 397.152,77 EUR 130.129,97 EUR 

 
9. Per part de l’Ajuntament del Masnou 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 de 527.282,74 EUR, dels 

quals 397.152,77 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 130.129,97 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 
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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  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament del Masnou, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
projecte constructiu de “Rotonda en el PK 0+420 de la carretera BP-5002. TM El 
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Masnou” (Codi: 6097-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 DEL MASNOU 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE ROTONDA EN EL PK 
0+420 DE LA CARRETERA BP-5002. TM EL MASNOU 
 
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 DEL MASNOU, representat per l’lŀlm. alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Jaume Oliveras Maristany, i assistit pel secretari de la corporació, Sr. Gustau Roca Priante. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BP-5002, en el terme municipal del Masnou, 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, la carretera BP-5002, en el seu tram inicial, connecta la carretera N-II amb la 
C-32 a través del nucli urbà del Masnou. A l’alçada del carrer Rosa Sensat (PK 0+420) trobem 
el creuament d'aquesta amb l'únic carrer que enllaça de manera directa el centre urbà amb el 
sector situat a l'oest de la riera d'Alella (carrer de Rosa Sensat i carrer Múrcia). La 
concentració de moviments en aquesta cruïlla, tant de vehicles com de vianants, així com la 
diversitat d’usuaris que fan servir la via provoca un increment d'accidents que cal corregir per 
millorar la seguretat viària de la travessera en aquest punt. 
 
IV. A petició de l’Ajuntament del Masnou, 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 en el PK 0+420 de la carretera BP-5002. TM El 
Masnou”, amb un import de 527.282,74 EUR (IVA inclòs), el qual preveu l’execució d’una 
nova rotonda semaforitzada al PK 0+420 de la carretera BP-5002, en la intersecció de la 
BP-5002 amb el carrer Rosa Sensat, de manera que s'ordeni adequadament la circulació de 
vehicles i vianants, i així es millori la seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en aquesta 
cruïlla. 
 
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 . 
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VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou, 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 del Masnou, en 
ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal del Masnou, de les obres 
del projecte constructiu de “Rotonda en el PK 0+420 de la carretera BP-5002. TM El 
Masnou” (Codi: 6097-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 527.282,74 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del 
Masnou: 

 Total Diputació de Barcelona Ajuntament del Masnou 

Cost (IVA 
inclòs) 

527.282,74  EUR 397.152,77 EUR 130.129,97 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 en el PK 
0+420 de la carretera BP-5002. TM El Masnou” (Codi: 6097-PC-01), redactat per 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
527.282,74  EUR, IVA inclòs, dels quals 397.152,77 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 130.129,97 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament del Masnou, 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, 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
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- 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 del Masnou  
 
L’Ajuntament del Masnou es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una 
aportació econòmica de 130.129,97 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 del Masnou 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, i prèvia aprovació per part de 
l’òrgan competent de 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 
 
 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 BP-5002 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 
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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 
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. 
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- 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 del Masnou: Jaume Oliveras Maristany, Alcalde President; Gustau 
Roca Priante, Secretari 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 527.282,74 EUR, dels quals 397.152,77 
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 130.129,97 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 del Masnou, 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. 
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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.” 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 17/X/243471 ”Reforma i millora del clavegueram de la 
cruïlla del c/ Manlleu amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, 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 amb l’Ajuntament de Torelló, per 
un import de 141.064,72 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. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (990/17), de data 15 de 

febrer 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 Torelló 

NIF P0828500I 

Preacord  
Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu 
amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

151.064,72 euros 

Periodificació (EUR) 2017 151.064,72 euros 

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 Complement sectorial 

 
2. En data 1 de juny de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, 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. 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. 

 
4. 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 
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les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
5. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 

Diputació, es procedeix en aquest sentit. En el cas que restin imports pendents, 
aquests es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions 
establertes, i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 

 
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 econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Torelló 

NIF P0828500I 

Actuació 
Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu 
amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló 

Codi XGL 17/X/243471 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

141.064,72 euros 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i justificació 

2017 141.064,72 euros 30 de novembre de 2018 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió 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. 
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AJUNTAMENT DE TORELLÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Jaume Vivet Soler, assistit 
per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Freixa Costa. 
 
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 Torelló 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 decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (990/17), de data 15 de febrer 

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 Torelló 

NIF P0828500I 

Preacord  
Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ 
Manlleu amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM 
Torelló 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

151.064,72 euros 

Periodificació (EUR) 2017 151.064,72 euros 

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 Complement sectorial 

 
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 Torelló i la Diputació de Barcelona s’han compromès a desenvolupar 

conjuntament l’actuació “Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu 
amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló”, amb un PEC valorat en 
270.570,92 euros (IVA inclòs), redactat per l’Ajuntament de Torelló. 

 

El projecte constructiu esmentat, té per objecte l’execució de les obres de la xarxa de 
clavegueram a la zona de la cruïlla de les carreteres BV-5224 i BV-5221 amb la 
instal·lació d’una canonada entre els carrers del Cònsol (BV-5224 PK 5+600) i 
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Diputació (BV-5221 PK 0+025), la construcció de tres cambres de connexió de les 
diferents canonades i la posterior restitució dels paviments. 

 

VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 
carretera BV-5224, en el terme municipal de Torelló, la qual és gestionada per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  

 
VII. En data 1 de juny de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord 

esmentat, 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. 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 Torelló 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 següent: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Torelló 

NIF P0828500I 

Actuació 
Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu amb c/ 
Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló 

Codi XGL 17/X/243471 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

141.064,72 euros 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i justificació 

2017 141.064,72 euros 30 de novembre de 2018 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

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 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

446 
 

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 amb l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària 
G/50100/45301/76261  ........  141.064,72    
euros 

 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
BV-5224, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Torelló l’execució de les obres contingudes a 
l’actuació “Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu amb c/ Diputació 
(ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres 
treballs no inclosos en l’actuació detallada a l’esmentat Projecte.  
 
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’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. 

 
3. 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. 
 
4. 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. 

 
5. L’Ajuntament de Torelló serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 

execució de les obres del projecte “Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla 
del c/ Manlleu amb c/ Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 270.570,92 euros. 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.    
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6. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Torelló a l’execució de les obres és de 
cent vint-i-nou mil cinc-cents sis euros amb vint cèntims (129.506,20 €). 

 
7. En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, 

l’import de la baixa es repartirà proporcionalment a cada aportació, sense necessitat 
de subscriure una nova addenda. 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.  

 
8. 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. 

 
9. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les 

obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del 
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Torelló. 

 

10. L’Ajuntament de Torelló s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
projecte “Reforma i millora del clavegueram de la cruïlla del c/ Manlleu amb c/ 
Diputació (ctra. BV-5224 PK 5,60). TM Torelló”, en el benentès que qualsevol canvi 
al projecte que afecti a l’àmbit de titularitat de la Diputació, necessitarà informe 
favorable d’aquesta.  

 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit de 
les mateixes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
calçada de la carretera 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. 
 
Una vegada executades les obres, 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 al pacte divuitè, assumint cada Administració la 
responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
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. 
 

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 
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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 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. 
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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, acompanyada de la certificació mensual de les obres i factura del 
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”. 

 
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. 

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
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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’assumeixi, 
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.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de CENT QUARANTA-UN MIL 
SEIXANTA-QUATRE euros amb SETANTA-DOS cèntims (141.064,72 €), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76261 de l’anualitat 2017. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
68.- 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, als 
ajuntaments de la província de Barcelona, per ajudar a finançar les despeses de 
transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” any 2018, per 
un import de 60.000 € (seixanta mil euros).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 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). 
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Atès que en 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 la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la 
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medio-ambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 

Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província, corresponent a subvencionar entre el 45% i el 
50% el cost de les despeses del transport escolar per al desplaçament als diferents 
espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. 
 

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2018. 
 

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 (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 llegua 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 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 per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 201820175120009293, que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
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concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per 
fer front a les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres 
Parcs” per a l’exercici 2018, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER 
FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT ESCOLAR DE LA CAMPANYA 
“CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2018. 
 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA  201820175120009293 
 
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 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 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2017 - 2018. 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de 
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” 
durant el període comprés entre el 7 de gener de 2018 fins el 30 de juny de 2018.  
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4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar 
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Sol·licitud de subvenció: 
 

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 
que ho fa. 

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar 
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les 
seves obligacions.  

 
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1: 

 
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 

transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem els nostres parcs”  
b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses no subvencionades que 

comporti el transport escolar de la campanya. 
 

2) Annex número 2: 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 

 
3) Annex número 3: 

 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció.  



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

455 
 

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a altres 
Administracions Públiques o entitats privades. 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
4) Annex número 4: 
 

a) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
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 sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 29 de setembre de 2017. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, a qualsevol de les 
oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions 
 
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). 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a 
beneficiari/beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a 
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions
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9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents: 
 
A) 1. Municipis menors de 20.000 habitants: 4 punts 
 2. Municipis entre 20.001 i 75.000 habitants:                       3 punts 
 3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:                2 punts 
 4. Municipis de més de 125.001 habitants: 1 punt 

 
B) 1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora 

de qualsevol espai protegit gestionat per la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: 2 punts 

 
2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins 
de qualsevol espai protegit gestionat de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 1 punt 

 
C) 1. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera 

vegada 1 punt 
 
2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de 
forma alterna o continuada al menys 5 anys: 2 punts 
 
3. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de 
forma alterna o continuada al menys 10 anys: 3 punts 

 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2018 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals per a l’exercici 2018. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els ajuntaments sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació.  
 
Amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos 
previstos des de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la 
subvenció a concedir. 
 
L’import del percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 50% del cost total de l’activitat subvencionada, i fins esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicaran  els següents percentatges: 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

457 
 

9 punts 50 % 
8 punts 49 % 
7 punts 48 % 
6 punts 47 % 
5 punts 46 % 
4 punts 45 % 
3 punts 44 % 

 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 

 
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de concessió de subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb el previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la corporació; pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui; pel coordinador d’àmbit d’Espais 
Naturals o persona en qui delegui; pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals, i per la cap de 
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretaria de l’òrgan 
col·legiat.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà aquella que es determini d’acord amb la normativa 
sobre delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple.  
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.   
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
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 62. OGS.  

 
16.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 
primari, que realitzin visites als espais naturals protegits que gestiona la Diputació 
de Barcelona i s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui 
recuperable o compensable per l’Ajuntament. 
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17.- Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social 

 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Els ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 1 
d’octubre de 2018. 
 
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada per 
un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació 
subvencionada. 
 
S’ha 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  
  
La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat 
atorgada. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 

21.- Mesures de control 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
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beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

24.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.   
 
25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer, i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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28.- Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el 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 con la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 20 de juliol de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als ajuntaments de la 
província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars 
dins la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 2018. Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
Codi convocatòria: 201820175120009293 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador 
 
Primer . Beneficiaris 

 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 

 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2017 - 2018. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 

L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de 
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 
 

Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 

Tercer . Bases reguladores 

 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 

Quart. Quantia 

 

El pressupost màxim que es destinarà l’any 2018 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals per a l’exercici 2018. 
 

L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els ajuntaments sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 

Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació.  
 

Amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos 
previstos des de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la 
subvenció a concedir. 
 

L’import del percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 50% del cost total de l’activitat subvencionada, i fins esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada. 
 

A la qualificació obtinguda, s’aplicaran els següents percentatges: 
 

9 punts 50 % 
8 punts 49 % 
7 punts 48 % 
6 punts 47 % 
5 punts 46 % 
4 punts 45 % 
3 punts 44 % 

 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 

 

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte 
de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 29 de setembre de 2017. 
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Sisè. Termini execució i justificació  
 
Els ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans de l’1 
d’octubre de 2018. 
 
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada per 
un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació 
subvencionada. 
 
S’ha 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  
  
La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat 
atorgada. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques i el 
seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2018 condicionant l’efectivitat 
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any 
2018. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convalidació de la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la 
Fundació Bancària “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversistat als espais 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió 
ordinària de data 26 de març de 2015, el dictamen d’aprovació del conveni de 
col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament 
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d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el pacte vuitè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de 
Seguiment, aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes 
operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les 
correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament. 
 
Un cop reunida, en data 5 d’abril de 2017, la Comissió de seguiment, prevista al pacte 
vuitè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions objecte 
del conveni. 
 
En el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la durada del conveni, 
s’estableix que el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les 
parts, pel temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions 
programades en el mateix.  
 
A la reunió de la Comissió de Seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni de 
referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat 
que va finalitzar el 16 d’abril de 2017. El termini de pròrroga s’estableix del 17 d’abril 
de 2017 al 31 de desembre de 2017, degut a que, a data d’avui, algunes de les 
actuacions per dur a terme l’objecte del conveni no han sigut encara realitzades i es 
preveu que s’executin i finalitzin, com a molt tard, a finals de l’any 2017. 
 
D’acord amb la base 35.10 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 de la 
Diputació de Barcelona, la modificació de les obligacions pactades en un conveni 
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la 
corresponent addenda. 
 
L’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha elaborat la memòria justificativa, tal i 
com s’estableix a l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i que s’inclou en l’expedient. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 
112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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.- Convalidar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació 
Bancària “la Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona, signat el 16 d’abril de 2015, amb efectes del 17 d’abril de 2017 al 31 de 
desembre de 2017, mitjançant la subscripció de la següent addenda, que es transcriu 
a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT ALS ESPAIS NATURALS 
GESTIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016). 
 
I de l’altra banda, la FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA”, representada en aquest acte pel seu Director General, el/la 
Sr./Sra. xxxxxx, entitat amb CIF G-58899998 i domicili a l’avinguda Diagonal, 621-629 de 
Barcelona (08028). 
 
II. ANTECEDENTS  
 
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió 
ordinària de data 26 de març de 2015, el dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració 
amb la Fundació Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions de conservació 
de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.  
 
Que d’acord amb el pacte vuitè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de 
Seguiment, aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes 
operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les correccions 
que es considerin necessàries per al bon funcionament. 
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Que un cop reunida, en data 5 d’abril de 2017, la Comissió de seguiment, prevista al pacte 
vuitè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions objecte del 
conveni. 
 
Que en el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la durada del conveni, 
s’estableix que el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, 
pel temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el 
mateix.  
 
Que a la reunió de la Comissió de Seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni de 
referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat que va 
finalitzar el 16 d’abril de 2017. El termini de pròrroga s’estableix del 17 d’abril de 2017 al 31 
de desembre de 2017, degut a que, a data d’avui, algunes de les actuacions per dur a terme 
l’objecte del conveni no han sigut encara realitzades i es preveu que s’executin i finalitzin, 
com a molt tard, a finals de l’any 2017. 
 
Que la present minuta d’addenda al conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és establir la pròrroga del conveni de col.laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació bancària “La Caixa”, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona, signat el 16 d’abril de 2015. 
 
Segona.- Vigència 
 
La vigència de l’addenda serà del 17 d’abril de 2017 al 31 de desembre de 2017. 
 
Tercera.- Altres pactes 
 
Es mantenen els pactes del conveni originari. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen”. 

 
Segon.- Notificar a la Fundació Bancària “la Caixa” el present acord, pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convalidació del Programa Anual 2017 que desenvolupa el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per un import de 
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120.000 € (cent vint mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va 
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant el seu àmbit de treball als 
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, 
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès 
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del 
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació. 
 

La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està 
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2017. 
 

Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà 
a través dels Programes Anuals. 
 

Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article cinquè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article desè del conveni, es compromet en 
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic 
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que 
per aquest exercici és de cent vint mil Euros (120.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
 
La present proposta es justifica en la circumstància que per evitar el període d’alt risc 
d’incendi ja s’han iniciat els treballs forestals, raó per la qual la seva tramitació no es 
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració 
de l’entitat i del Programa de Restauració i Millora Forestal de l’Oficina Tècnica i, en 
conseqüència, per a l’interès públic. 
 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
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en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria 
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2017 que desenvolupa el Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, 
que s’adjunta com a annex. 
 

Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat 
Programa Anual, pel seu import total de cent vint mil Euros (120.000,00 €) a favor de 
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.  
 
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.” 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum 
amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades 
amb estella forestal, llenya o pèl·lets, any 2017.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 d’abril del 2017, va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
d’autoconsum amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per a l’exercici 2017, per un import 
màxim de 750.000,00 €. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 5 de maig de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb núm. d’identificació BDNS 344585. 
 
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 3 de juliol de 2017. 
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Vist l’informe emès per òrgan instructor que ha elaborat l’informe valorant les 
sol·licituds en data 30 de juny 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 num. 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 l’apartat 3.3 b) de la Refosa núm. 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, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 
2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o 
sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal, llenya o pèl·lets, per a l’exercici 2017, d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi 
relacionen: 
 

 Instal·lacions de Biomassa 
 

No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 

No. 
Posició 

Pressup. 
Import 

 
Punts 
Totals 

 

6 Aj. de Sant Pere de Torelló P0823300I 1 250.000 € 8,00 

3 Aj. de Caldes de Montbui P0803300C 2 62.500 € 6,50 

9 Aj. de la Garriga P0808700I 3 210.634,61 € 5,90 

11 Aj. de Tordera P0828400B 4 17.911,72 € 5,59 

  
  541.046,33 € 

 
 

 Instal·lacions Fotovoltaiques 
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No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 

No. 
Posició 

Pressup. 
Import 

Punts 
Totals 

 

Potència 
pic (kWp) 

55 Aj. d'Olost P0814800I 5 12.960 € 10 4,32 

51 Aj. de Torelló P0828500I 6 20.000 € 10 8,48 

53 Aj. de Puig-reig P0817400E 7 20.000 € 10 18,2 

61 
Aj. de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 8 6.075 € 8 4,05 

56 Aj. de la Granada P0809300G 9 16.222,37 € 8 6,24 

57 
Aj. de Sant Vicenç 
de Montalt 

P0826400D 10 10.125 € 8 6,75 

54 Aj. d'Ullastrell P0829000I 11 15.000 € 8 10 

50 Aj. de Navàs P0814000F 12 16.500 € 8 11 

47 
Aj. de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 13 17.010 € 8 11,34 

64 Aj. de Cercs P0826800E 14 17.490 € 8 11,66 

43 
Aj. de Sant Andreu 
de Llavaneres 

P0819600H 15 20.000 € 8 16,5 

45 
Aj. de Sant Fruitós 
de Bages 

P0821200C 16 20.000 € 8 20,8 

62 
Aj. de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 17 3.060 € 7 2,04 

59 
Aj. de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 18 8.100 € 7 5,4 

63 Aj. de Tiana P0828200F 19 6.411,30 € 7 13,25 

     208.953,67 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds: 
 

1. Per incompliment de requisits establerts a la convocatòria 
 

No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 
 

Causa 

30 Aj. de Sant Boi de Llobregat P0819900B Sol·licitud repetida 

34 Aj. de Sant Quintí de Mediona P0823600B 
Renúncia per no disposar de 
documentació necessària 

15 Aj. de Tagamanent P0827600H 
Caldera amb menor potència de 
la senyalada 

24 Aj. de Cardona P0804600E 
Renúncia per no disposar de 
documentació necessària 

33 Aj. de Fogars de Montclús P0808000D 
Caldera amb menor potència de 
la senyalada 

37 Aj. de Masquefa P0811800B 
No ha presentat la sol·licitud i 
documentació dins del termini  
establert 

17 Aj. de Caldes de Montbui P0803300C Sol·licitud repetida 

31 Aj. de Vilobí del Penedès P0830500E 
No ha presentat la 
documentació necessària 

52 Aj.de Martorelles P0811400A 
No ha presentat la 
documentació necessària 
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No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 
 

Causa 

58 Aj. de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 
No ha presentat la 
documentació necessària 

60 Aj. d’Aguilar de Segarra P0800200H 
No ha presentat la 
documentació necessària 

 
2. Per menor valoració i manca de recursos 

 

 Instal·lacions de Biomassa 
 

No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 

 
Punts Totals 

 

5  Aj. de Vacarisses P0829100G 5,35 

29 Aj. de Casserres P0804800A 5,13 

20 Aj. de Sant Fruitós de Bages P0821200C 4,97 

21 Aj. de la Garriga P0808700I 4,96 

2 Aj. de Sant Celoni P0820100F 4,47 

7 Aj. de Begues P0802000J 4,44 

8 Aj. de Moià P0813700B 4,40 

18 Aj. de Malgrat de Mar P0810900A 4,26 

27 Aj. de Castellterçol P0806300J 4,17 

19 Aj. de Malgrat de Mar P0810900A 4,16 

26 Aj. de Súria P0827400C 4,14 

1 Aj. de Mollet del Vallès P0812300B 3,95 

22 Aj. de Polinyà P0816600A 3,70 

32 Aj. de Vallcebre P0829300C 3,70 

16 Aj. de Manresa P0811200E 3,64 

10 Aj. d’Aiguafreda P0801400C 3,58 

12 Aj. de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 3,58 

4 Aj. de Sant Boi de Llobregat P0819900B 3,52 

28 Aj. de Granollers P0809500B 3,20 

36 Aj. de Montseny P0813600D 3,17 

35 Aj. de Cànoves i Samalús P0804100F 3,12 

25 Aj. de la Torre de Claramunt P0828600G 2,99 

23 Aj. de Pallejà P0815600B 2.90 

13 Aj. de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 2,88 

14 Aj. de Sant Martí de Tous P0822600C 2,40 

 

 Instal·lacions Fotovoltaiques 
 

No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 

 
Punts Totals 

 

48 Aj. de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 7 

42 Aj. de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 7 

38 Aj. del Prat de Llobregat  P0816800G 7 

49 Aj. del Bruc P0802500I 6 

44 Aj. de Castellbisbal P0805300A 6 

40 Aj. de Sant Cugat del Vallès P0820400J 6 
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No. Identif. 
Sol·licitud 

Ens 
NIF 

Ajuntament 

 
Punts Totals 

 

41 Aj. de Sant Fruitós de Bages P0821200C 6 

39 Aj. de Gavà P0808800G 6 

46 Aj. de Sant Fruitós de Bages P0821200C 4 

 
Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de set-cents cinquanta mil euros (750.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de 
Barcelona.  
 
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 tots els interessats.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, aquest punt també ha estat objecte de la reunió anterior i, 
més enllà de la possibilitat que hi hagi una aportació suplementària, entenem que és 
un punt en què, en el futur, el Govern de la Diputació hi ha d’apostar fermament, amb 
una major aportació econòmica per a pressupostos posteriors. 
 
I la senyora presidenta (CiU), diu: Moltes gràcies. Doncs consta en Acta i crec que 
aquesta és una línia estratègica que hem de continuar impulsant.  
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades per l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP) als acords de la Junta de Govern, 
de 28 de gener de 2016, d’aprovació inicial de la revocació parcial de la 
subvenció concedida a l’esmentada associació, en el marc de la convocatòria 
5623/2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 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 

5623/14 de subvencions, 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 l’Associació 
Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), NIF 
G63950349, per un import de mil tres-cents setanta-set cèntims amb seixanta dos 
euros (1.377,62 €) com a suport a la realització del projecte “Falah dona”, entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2014. 
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2. A petició motivada d’aquesta entitat i d’acord al previst a les Bases reguladores de 
la convocatòria 5326/2014, el dia 16 de juliol de 2014, es va fer efectiu el pagament 
de sis-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (688,81 €) d’una bestreta 
del 50 % de l’import de la subvenció. 

 
3. En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació 

parcial de la subvenció concedida a l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), per un import de nou-cents setanta-
tres euros amb trenta-set cèntims (973,37 €) i declarar, en el cas que la revocació 
esdevingués definitiva, l’obligació de l’esmentada entitat de reintegrar l’import de 
284,56 €. 

 
4. En data 12 d’abril de 2016, malgrat haver transcorregut el termini per presentar 

al·legacions a l’acord de revocació inicial, l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP) presenta escrit d’al·legacions i una 
justificació de despeses que no s’ajusta a l’establert a la base 18 de les bases de la 
convocatòria 5623/14 de subvencions; essencialment perquè una part de les 
despeses justificades no respon a la naturalesa de l’activitat subvencionada i, d’altra 
banda, les despeses indirectes superen amb escreix el 5% de l’import de les 
despeses directes imputades en la justificació. 

 
5. Per tot l’exposat, es proposa desestimar les al·legacions presentades per 

l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses 
(ACESOP) als acords de la Junta de Govern, de 28 de gener de 2016, de revocació 
inicial parcial de la subvenció concedida a l’esmentada associació per a l’actuació 
“Falah dona”, atorgada en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre i reiterar l’obligació de l’esmentada entitat de reintegrar 
l’import de 284,56 €, tal com es va declarar a l’apartat tercer dels esmentats acords. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Art. 30 i art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions 

relatius a l’obligatorietat, per part del beneficiari, de practicar la justificació de la 
subvenció que li ha estat atorgada, així com que la justificació econòmica ha de fer-
se amb les despeses elegibles que es deriven de l’objecte subvencionat, amb les 
restriccions que es marquin a les Bases reguladores de la subvenció. 

 
2. Bases reguladores de la convocatòria 5623/14 de subvencions, en relació a les 

despeses excloses, a l’import mínim a justificar i al tractament de les despeses 
directes i de les indirectes. 

 
3. Apartat j) de l’art. 14 i art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

subvencions sobre les causes i l’obligatorietat de reintegrar els imports pagats 
indegudament. 

 
4. Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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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, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció 
dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació Cultural 
Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), NIF G63950349, als 
acords de la Junta de Govern de 28 de gener de 2016, d’aprovació inicial de la 
revocació parcial de la subvenció concedida a l’esmentada associació per a l’actuació 
“Falah dona”, atorgada en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, pels motius detallats a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon.- APROVAR definitivament la revocació parcial de la subvenció concedida a 
l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), 
NIF G63950349, per a l’actuació “Falah dona”, per un import de nou-cents setanta-tres 
euros amb trenta-set cèntims (973,37€), d’acord amb les raons detallades a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- DECLARAR l’obligació de l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa 
de Dones Pakistaneses (ACESOP) a reintegrar l’import de dos-cents vuitanta-quatre 
euros amb cinquanta-sis cèntims (284,56 €), d’acord amb els terminis recollits a l’art. 
62.2 de la Llei General Tributària, els quals es reprodueixen a continuació: 
 

- Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en la qual 
la notificació es realitza fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins l’immediat hàbil següent. 

 
- Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes: des de la data en la 

qual la notificació es realitza fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona, número ES330182XXXXXXXXX. Alternativament, l’obligat al 
pagament podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP).” 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar les 
al·legacions presentades per Esplais Catalans en relació als acords de la Junta 
de Govern, de data 27 d’abril de 2017, de revocació inicial de la subvenció 
concedida a l’esmentada entitat, atorgada en el marc de la convocatòria 
5623/2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta, 
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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. En data 26 de juny de 2014 es va abonar a Esplais Catalans, d’acord amb la seva 

sol·licitud i al previst a les Bases reguladores, una bestreta del 50% de l’import de la 
subvenció atorgada, per un import de 3.247,97€ (reconeixement d’obligació núm. 
1404023746). 

 
4. El dia 31 de març de 2015, Esplais Catalans va presentar el compte justificatiu del 

seu ajut econòmic en el Registre General de Documents de la Diputació de 
Barcelona. Una vegada revisada la justificació presentada, es va abonar a Esplais 
Catalans el 50% pendent de la subvenció atorgada per un import de 3.247,97€ 
(reconeixement d’obligació núm. 1504024767). 

 
5. Posteriorment, es va detectar que una de les factures justificatives presentades, en 

concret la núm. d’ordre 3, corresponent a la compra de dessuadora, per un import 
de 1.144,51€, correspon a l’adquisició d’un bé material, i atenent al previst a la base 
18 de les reguladores d’aquestes subvencions, resta exclosa de les despeses 
considerades com a subvencionables per tractar-se de l’adquisició de béns 
materials. 
 

6. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017, es 
va aprovar inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a Esplais 
Catalans, per un import de 1.144,51 euros, per finançar l’actuació “Consolidant el 
projecte dels esplais”, en el marc de la convocatòria esmentada als paràgrafs 
anteriors. 

 
7. En data 26 de maig de 2017 i dins de termini, Esplais Catalans presenta al Registre 

General d’Entrada de Documents d’aquesta corporació les corresponents 
al·legacions i una nova justificació de la despesa relativa a la subvenció revocada 
inicialment. 
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8. Per informe del cap de l’Oficina del Pla Jove, de data 13 de juny de 2017, es 
proposa l’acceptació de les al·legacions formulades per Esplais Catalans i deixar 
sense efecte la revocació inicial de la subvenció esmentada. 

 
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 Esplais Catalans en relació als 
acords de la Junta de Govern, de data 27 d’abril de 2017, de revocació inicial de la 
subvenció concedida a l’esmentada associació per a l’actuació “Consolidant el projecte 
dels esplais”, atorgada en el marc de la convocatòria 5623/2014 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre. 
 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la revocació inicial de la subvenció esmentada a 
l’acord primer, pels motius detallats a la part expositiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords a Esplais Catalans.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


