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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, el 5 d’octubre de 2017, a les 9 hores i 5 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta quarta, 
senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), 
senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU) i Valentí Junyent i Torras (CiU), senyors 
Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i 
Ventayol (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP), 
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa),i senyors Manuel Reyes López (PP), M iguel 
Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, director de 
Serveis de Secretaria de la Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i la 
tresorera, senyora Marta Gómez Acín. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa 
(CiU), el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), la diputada 
senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU) i els diputats senyors Miquel Forns i Fusté 
(CiU), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM) i Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM)., 
així com la secretària general, senyora Petra Mahillo Garcia. 
 
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 20 de juliol de 2017. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació 

de la Diputació de Barcelona en diversos organismes. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació de la composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució 
en el procediment d’atorgament de subvencions relatiu a la convocatòria 
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2017/9023, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
sessió de data 11 de maig de 2017, a favor de persones jurídiques sense ànim 
de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius. 

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

concessió d’ajuts, en el marc del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2017-2018, dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019"; així com la modificació de l’article 18 del seu règim jurídic. 

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

liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals, amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 2017, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009143, 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta 
d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017, així com la modificació de la 
composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució.  

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

l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009133, 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per donar suport a projectes d’educació per 
al desenvolupament any 2017, així com la modificació de la composició de 
l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex II 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 dels assajos de control de qualitat, neteja de 
façana i a obra en general, paviment tècnic i de fusta, muntatge de tràmex, 
col·locació de línia de vida definitiva, talls de mur mitjançant serra o fil de 
diamant, treballs en espais confinats, afectació de via pública, maquinària i 
elements auxiliars, el qual no representa cap increment econòmic respecte al 
pressupost contingut en el Pla de seguretat i salut aprovat. 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. CALAF.- 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 Calaf, per a finançar l’actuació local “Projecte reurbanització 
carrer Xuriguera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
10. CARDONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.00 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Cardona, per a finançar l’actuació local “Obra de construcció 
d'un camp de vida activa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, deixar sense efecte la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
150.000 € (cent cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
per a finançar l’actuació local “Entorn est can Xarau”. 

 
12. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, deixar sense efecte la concessió d’un crèdit de la Caixa d’import 
25.000 € (vint-i-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a 
finançar l’actuació local “Jocs infantils”. 

 
13. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 79.250 € (setanta-
nou mil dos-cents cinquanta mil euros), a l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, 
per a finançar l’actuació local “Expropiació finca carrer de la finca Riba, 10”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 95.750 € (noranta-
cinc mil set-cents cinquanta euros), a l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per 
a finançar l’actuació local “Vorera de l'Av. dels Països Catalans”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
15. FONOLLOSA.- 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 Fonollosa, per a finançar l’actuació local “Piscina 
municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. MANLLEU.- 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 Manlleu, per a finançar l’actuació local “Treballs revisió 
POUM”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. MASNOU, EL.- 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 
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euros), a l’Ajuntament del Masnou, per a finançar l’actuació local “Inversió en 
obres diverses exercici 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 31.368,87 € (trenta-un mil tres-cents 
seixanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Mura, per a 
finançar l’actuació local “Condicionament canalització aigua Foradot-Arola”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
19. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 21.000 € (vint-i-un mil euros), a 
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “Actuacions edificis 
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
20. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

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

 
21. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

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

 
22. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.000 € (cinquanta-quatre mil euros), a 
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “mobiliari i equipament 
informàtic”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 93.122,49 € (noranta-tres mil cent vint-i-
dos euros amb quaranta-nou cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar 
l’actuació local “Millora vorera, reasfaltat i reforma pavelló”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 € (seixanta mil cent un euros 
amb vint-i-un cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar l’actuació local 
“Expropiació pla especial fàbrica vella II”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 21.776,30 € (vint-i-un mil set-cents 
setanta-sis euros amb trenta cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició escenari alumini festes”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats. 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 91.298,22 € (noranta-un 
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mil dos-cents noranta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims), a l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar, per a finançar l’actuació local “Mobiliari instalacions urbanes”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 18.601,98 € (divuit mil 
sis-cents un euros amb noranta-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
per a finançar l’actuació local “Inv. associada al funcionament operatiu de 
serveis”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
28. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 88.836 € 
(vuitanta-vuit mil vuit-cents trenta-sis euros), a l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Arranjament carrers i espai públic”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
29. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
45.567,76 € (quaranta-cinc mil cinc-cents seixanta-set euros amb setanta-sis 
cèntims), a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació 
local “Vestidors pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
30. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 41.290,97 € 
(quaranta-un mil dos-cents noranta euros amb noranta-set cèntims), a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local 
“Adquisició de mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
31. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 133.709,03 € (cent 
trenta-tres mil set-cents nou euros amb tres cèntims), a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local “Inv. i act. en parcs, places i 
edificis municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
32. TERRASSA.- 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 Terrassa, per a finançar l’actuació local “1a. anualitat 
adquisició finca a Torrebonica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
33. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la modificació de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € 
(cent setanta-cinc mil euros), atorgat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb 
la finalitat de finançar l’actuació local “Urb. Plaça Francisco Guisado i espai de 
jocs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la finalitat de destinar 
63.990,35 € (seixanta-tres mil nou-cents noranta euros amb trenta-cinc cèntims), 
al finançament de l’actuació “Urbanització plaça del mercat”, mantenint les 
condicions inicials. 
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34. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 63.990,35 € (seixanta-
tres mil nou-cents noranta euros amb trenta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, per a finançar l’actuació local “Urbanització plaça del mercat”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Programa de Crèdit Local 
 
35. ARENYS DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 25.992,57 € (vint-i-cinc mil 
nou-cents noranta-dos euros amb cinquanta-set cèntims), a l'Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
36. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 181.731,27 € (cent 
vuitanta-un mil set-cents trenta-un euros amb vint-i-set cèntims), a l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
37. FONOLLOSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 2.367,24 € (dos mil tres-cents seixanta-set 
euros amb vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Fonollosa, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017. 

 
38. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 6.191,25 € (sis mil cent 
noranta-un euros amb vint-i-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

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

concedir una subvenció per import de 31.575,35 € (trenta-un mil cinc-cents 
setanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims), a l'Ajuntament del Masnou, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 
40. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 30.956,23 € (trenta mil 
nou-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
41. SANT JOAN DESPÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 156.602,10 € (cent cinquanta-
sis mil sis-cents dos euros amb deu cèntims), a l'Ajuntament de Sant Joan 
Despí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2017. 
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42. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 16.461,43 € (setze mil quatre-
cents seixanta-un euros amb quaranta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova 
del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’addenda de modificació del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en data 6 de febrer de 2017, amb l’objecte 
d’autoritzar la instal·lació d’un mòdul provisional, situat a la zona est de les 
instal·lacions esportives del Recinte Mundet, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

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

l’autorització d’ús gratuït de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia, número 
13, de Canet de Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades 
a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta 
el programa “Anem al Teatre”, per al curs escolar 2017-2018. 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’atorgament de 

subvencions, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles 
simfòniques professionals i estables, per a l’any 2017. 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència, en el marc 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. 

 
ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
48. Dictamen pel qual es proposa denegar una autorització d’obres d’instal·lació de 
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rètol publicitari, a la carretera BV-5126 al terme municipal de Calella, a favor de 
R3 Recymed, SL, en resolució de l’expedient 2017/6420. 

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

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament del Papiol, 
referent a les obres del projecte constructiu d’“Actuacions de millora de la 
seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Av. Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. 
TM El Papiol”, per import de 349.144,14 €. 

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

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Premià 
de Mar, referent a les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la carretera 
BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la 
Gran Via. TM Premià de Mar” i al traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram de 
la carretera BV-5024 PK 0+335-0+950, per import de 1.288.115,62 €. 

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

formalització de preacord 17/X/245414 “Arranjament del vial de connexió de la 
variant de Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic” 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 Vic, per import de 435.426,26 €. 

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

l’adjudicació mitjançant concert, de la gestió del servei per a la gestió de l’Àrea 
d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el Solell del Corredor al parc del 
Montnegre i el Corredor, així com per a dur-hi a terme les tasques de 
manteniment dels equipaments i de l’atenció, acollida, informació, educació 
ambiental i lleure, adreçades al públic visitant del parc a favor del Sr. M. S. B., 
per un import de 189.056,45 €. 

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

formalització del conveni regulador de la subvenció concedida per la Unió 
Europea, dins de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE 
ACTION”, pel projecte LIFE CLINOMICS, signat en data 15 de juny de 2016 en 
llengua anglesa, la versió de la qual, traduïda al català segons consta en 
diligència que s’incorpora en l’expedient. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Unió de Pagesos de Catalunya, com a beneficiari associat, en 
relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del 
projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliència del territorio. 
Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la adaptación al 
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cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del programa europeu 
“LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la 
Unió Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliència del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local 
en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la 
Unió Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliència del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local 
en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, com a 
beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per 
a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliència del 
territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la 
adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a beneficiari associat, 
en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del 
projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliència del territorio. 
Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la adaptación al 
cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del programa europeu 
“LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Generalitat de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió 
Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliència del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local 
en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”. 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

10 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Unió General de Treballadors de Catalunya, com a beneficiari 
associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a 
l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliència del 
territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la 
adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”. 

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

del conveni de col·laboració a formalitzar amb catorze ajuntaments de la 
província de Barcelona, en el marc de la subvenció procedent del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a través de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per a l’operació “Instal·lació 
de calderes de biomassa a la província de Barcelona”. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2017.- Per la 
senyora Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 20 de juliol de 2017, es pregunta als assistents si existeix alguna 
objecció o esmena, i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- 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: 
 
“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.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
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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 
(Acord plenari núm. 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. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes 
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
En aquest sentit, el Decret 126/2017 de la Generalitat de Catalunya, de 25 de juliol, 
crea el Consell Català de l’Alimentació, els Estatuts del qual preveuen en l’article 5.1.e) 
la presència en el seu Consell d’un representant de les diputacions de l’àmbit territorial 
català, mitjançant un sistema de designació rotatòria. 
 
D’altra banda, es considera oportú designar una suplent d’un dels tres vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
En afegiment, es proposa una modificació en la representació de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
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 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. DESIGNAR i MODIFICAR la designació de representants en els 
Organismes Públics que es detallen a continuació: 
 
A).- Consell Català de l’Alimentació 
 
Havent-se creat mitjançant el Decret 126/2017 de la Generalitat de Catalunya, de 25 
de juliol, el Consell Català de l’Alimentació, els Estatuts del qual preveuen en el seu 
article 5.1.e) la presència en el seu Consell d’un representant de les diputacions de 
l’àmbit territorial català, mitjançant un sistema de designació rotatòria, es proposa: 
 
1.- DESIGNAR la persona que ha de participar i integrar-se, per representar la 
Diputació de Barcelona, en el Consell del Consell Català de l’Alimentació, la qual pot 
tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 5.1.e) dels seus Estatus. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina 
 
B).- Organisme Autònom Institut del Teatre (NIF P5800024A) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 29.7.2015 (AP 133/15), com a vocal en 
la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i, en conseqüència, 
en el Consell General, i NOMENAR l’Il·lma. Sra. Ana M. del Puy del Frago Barés 
per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, d’acord amb els estatuts de l’ens i la modificació 
proposada, es concreta en el següent: 

 
2.1.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA DE 
GOVERN de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/des i que com a tals s’integren en el Consell general, d’acord amb els arts. 
8 i 11 dels seus Estatuts, són els següents: 

 
1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
5. Il·lma Sra. Ana M. del Puy del Frago Barés 
6. Sr. Josep Altayó i Morral  

 
2.2.- Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el CONSELL 
GENERAL de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
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diputat/da i que, juntament amb els designats anteriorment en la Junta de Govern, 
composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els 
següents: 

 
1. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares  
2. Sr. Xavier Boltaina i Bosch  

 
2.3.- Conseqüentment, els vuit vocals representants de la Diputació de Barcelona 
en el CONSELL GENERAL de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents: 

 
1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
2. Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
4. Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
5. Il·lma. Sra. Ana M. del Puy del Frago Barés 
6. Sr. Josep Altayó i Morral  
7. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares  
8. Sr. Xavier Boltaina i Bosch  
 

2.4.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès com 
a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la presidència de la Junta 
de Govern i del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-les. 

 
C) Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C) 
 
1.- DESIGNAR la Sra. Pia Bosch i Codolà com a representant suplent del designat 
anteriorment a través de l’Acord de la Junta de Govern número 577/15 de data 
12.11.2017, Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges, en la Comissió Executiva del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
En conseqüència els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els 
quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels 
Estatuts del Consorci, són el següents: 

 
1. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 
2. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
 Suplent: Sra. Pia Bosch Codolà  
3. Titular: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
 

SEGON.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents a l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, al Consell Català de l’Alimentació i a les persones interessades, per al seu 
coneixement i als efectes legals oportuns.” 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

14 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de la composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució 
en el procediment d’atorgament de subvencions relatiu a la convocatòria 
2017/9023, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
sessió de data 11 de maig de 2017, a favor de persones jurídiques sense ànim de 
lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.- 
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. En data 11 de maig de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant Acord núm. 189/17, va aprovar la convocatòria 2017/9023, amb núm. 
d’identificació BDNS 346511, i les bases específiques per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a 
activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius. 
 
2. La base 13 de les bases específiques estableix els òrgans competents per a la 
instrucció i la proposta de concessió. D’acord amb aquesta base, la proposta de 
concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor per un òrgan 
col·legiat integrat per les persones següents: 
 

- La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona. 

- El director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
- Un/a tècnic/a designat per a la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la 

matèria o la naturalesa de la subvenció. 
 
3. El 19 de setembre de 2017 es va publicar al BOPB l’anunci el text refós dels Decrets 
de la Presidència núm. 8535/17 i 8656/17, mitjançant el qual es modifiquen els 
nomenaments i competències conferides per la Presidència.  
 
Una de les modificacions afecta a les competències específiques executives i 
resolutòries delegades a favor del fins aleshores diputat delegat de la Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, com a conseqüència del seu nomenament com a President del grup polític 
Convergència i Unió, el que comporta l’assumpció d’aquelles competències per part de 
la Presidència de la Corporació. 
 
Atesa aquesta circumstància i el fet que ni en el mes d’agost ni en el mes de setembre 
no hi ha hagut cap Junta de Govern, es proposa modificar la base 14, relativa al 
termini de resolució i de notificació, en el sentit d’ampliar en tres mesos més el 
període.  
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4. Ateses aquestes modificacions estructurals, es proposa la modificació del segon 
paràgraf de la base 13 de les específiques de la convocatòria de referència en el sentit 
de substituir-hi la menció al diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona per una altra al diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. I, així mateix, es proposa la 
modificació de la base 14 relativa al termini de resolució i de notificació en el sentit 
d’ampliar el termini per a l’atorgament i notificació de les subvencions fins a 6 mesos. 
 
Fonaments de dret 
 
1. 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, estableix en el seu article 22.3 la 
composició de l’òrgan col·legiat en els procediments d’atorgament de subvencions per 
concurrència competitiva. 
 
2. Article 23.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, 
relatiu a l’ampliació del termini màxim per resoldre i notificar. 
 
3. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 
b), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb 
concurrència, de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR la composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució 
en el procediment d’atorgament de subvencions relatiu a la convocatòria 2017/9023, 
aprovada per Acord núm. 189/17 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en sessió de data 11 de maig de 2017, a favor de persones jurídiques sense ànim de 
lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, en el 
sentit de substituir, al segon paràgraf de la base 13 de les específiques de la 
convocatòria de referència, la menció al diputat delegat de la Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona per una altra al diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. 
 
Segon. MODIFICAR, de manera concordant amb el punt anterior, l’ANNEX 1 de 
l’Acord núm. 189/17 de la Junta de Govern, que incorpora les bases específiques de 
l’esmentada convocatòria en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf de la 
base específica número 13, en el mateix sentit. 
 
Tercer. MODIFICAR el termini de resolució i notificació establert en la base 14 del 
procediment d’atorgament de subvencions d’aquesta convocatòria, en el sentit 
d’ampliar aquest termini a sis mesos. 
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Quart. MODIFICAR, de manera concordant amb el punt anterior, l’ANNEX 1 de l’Acord 
núm. 189/17 de la Junta de Govern, que incorpora les bases específiques de 
l’esmentada convocatòria en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf de la 
base específica número 14, en el mateix sentit. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als interessats. 
 
Sisè. COMUNICAR els presents acords a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’ajuts, en el marc del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2017-2018, dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019"; així com la modificació de l’article 18 del seu règim jurídic.- 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 de data 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, i 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, essent aquests últims instruments específics elaborats 
especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i 
d’urgència. 

 
3. En data 29 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-
2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu regim 
regulador (AJG 289/17). 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’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals en 

mesures formatives, amb la finalitat de contribuir a ampliar les garanties de 
permanència i retorn al sistema educatiu i millorar els nivells competencials i les 
qualificacions i, d'aquesta manera, facilitar les possibilitats d'èxit personal i 
professional de la població a la demarcació de Barcelona, sota els principis 
d'igualtat d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera. 
El programa s’articula en tres línies d'actuació: 
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a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius, que 
inclou tant cicles formatius de grau mitjà com de grau superior. 

b. Línia 2: realització de Programes de Formacio i Inserció (PFI) en modalitat Plans 
d'iniciació professional (PIP). 

c. Línia 3: realització de Programes de Formacio i Inserció (PFI) en modalitat Plans 
de transició al treball (PTT). 

 
5. L’article 17, apartat 1, del règim del programa va establir que la concessió dels ajuts 

s’havia de realitzar en el termini de tres mesos a comptar des de l'endemà de la 
data en que finalitzés el termini per presentar sol·licituds, 20 de juliol de 2017, i 
prèvia valoració dels criteris de concessió de cada línia d’actuació establerts en 
l’article 13 del règim del Programa, acreditats per l’ens destinatari. 

 
6. En aquest sentit, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació, en data 1 de 

setembre de 2017, ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què es 
deixa constància de la verificació de la documentació aportada pels ens sol·licitants 
i dels criteris per determinar les quanties dels ajuts, corresponents a cadascuna de 
les tres línies, individualitzats, i es fa una proposta d’aprovació de quantitats i d’ajuts 
individualitzats. A continuació, es fa una reproducció parcial de l’esmentat informe, 
no es reprodueix la proposta d’aprovació de quantitats i d’ajuts individualitzats, els 
quals es relacionen en l’acord primer del present dictamen: 

 
“INFORME RELATIU A LA INSTRUCCIÓ DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATIVES PER AL CURS 2017-2018 
 
1. Fets 
 
La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 29 de juny de 2017, va aprovar la 
creació del Programa complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018 i el 
seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". El Programa 
té per objecte l’atorgament d'ajuts econòmics pel procediment de concurrència pública que 
es destinen a finançar dispositius i serveis públics locals de formació amb la finalitat de 
contribuir a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu i de millorar 
els nivells competencials i les qualificacions de la població de la demarcació de Barcelona. 
 
Han tingut la consideració d’ens destinataris d’aquest ajuts els municipis i les comarques de 
la demarcació de Barcelona, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, 
les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de 
Barcelona (article 3.1 del règim regulador). 
 
En el mateix acte d’aprovació d’aquest Programa complementari, s’aprovà una retenció de 
crèdit per un import d'un milió set-cents mil EUR (1.700.000,00 EUR), amb càrrec de 
l'aplicació pressupostària G/40300/32000/46282 del pressupost ordinari vigent; imputació 
que es fa amb caràcter estimatiu i sense perjudici que la despesa es disposi a l'econòmic 
corresponent en funció de la naturalesa de l'ens beneficiari. Aquesta quantia total màxima 
es distribueix de la següent manera (article 7.3 del règim regulador): 
 
- Una quantia prevista d'un milió EUR (1.000.000 EUR) per a la Línia 1, cursos de 

preparació per a l'accés a cicles formatius. 
- Una quantia prevista de dos-cents mil EUR (200.000 EUR) per a la Línia 2, Programes 

de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP).  
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- Una quantia prevista de cinc-cents mil EUR (500.000 EUR) per a la Línia 3, Programes 
de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT). 
 

Els ens destinataris han hagut de sol·licitar expressament l’accés als recursos anteriors a 
través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació. L’ens destinatari ha presentat una 
única sol·licitud per a totes les Línies d’actuació establertes en el Programa complementari, 
a la que s’han annexat un formulari associat de dades per cada Línia d’actuació sol·licitada i 
com a màxim fins el 20 de juliol de 2017. 
 
Correspon ara a aquesta gerència instruir la proposta de concessió d’aquests ajuts en base 
a la documentació aportada pels ens sol·licitants i realitzar els càlculs dels ajuts econòmics 
individualitzats.  
 
Per a l’efectivitat d’aquesta concessió caldrà que l’ens destinatari, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, presenti l'acceptació de l'ajut en els termes establerts per l’article 18 del règim 
regulador d’aquest Programa complementari. 
 
2. Verificació i classificació de les sol·licituds 
 
Transcorregut el termini màxim de sol·licitud s’ha procedit a verificar la informació obtinguda. 
Si el model s'ha presentat amb defectes esmenables, la gerència de Serveis d’Educació ha 
requerit la presentació o l'esmena. Quan l’ens ha duplicat o multiplicat sol·licituds, la 
sol·licitud posterior ha prevalgut sobre l'anterior, llevat que l'ens hagi indicat el contrari. 
Finalitzat el termini d’esmena, les sol·licituds per cada Línia de suport prevista es 
classifiquen d’acord amb el següent: 
 
2.1 Sol·licituds estimades 
 
Línia 1: Cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius 
 

Codi 
INE Ens 

08007 Ajuntament d’Arenys de Munt 

08252 Ajuntament de Barberà del Vallès 

08031 Ajuntament de Calaf 

08033 Ajuntament de Caldes de Montbui 

08035 Ajuntament de Calella 

08040 Ajuntament de Canet de Mar 

08044 Ajuntament de Capellades 

08046 Ajuntament de Cardedeu 

08051 Ajuntament de Castellar del Vallès 

08054 Ajuntament de Castellbisbal 

08067 Ajuntament de Centelles 

08074 Ajuntament de Cubelles 

08088 Ajuntament de La Garriga 

08106 Ajuntament de Llinars del Vallès 
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Codi 
INE Ens 

08110 Ajuntament de Malgrat de Mar 

08119 Ajuntament de Masquefa 

08126 Ajuntament de Montgat 

08135 Ajuntament de Montmeló 

08156 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

08163 Ajuntament de Pineda de Mar 

08167 Ajuntament de Polinyà 

08183 Ajuntament de Roda de Ter 

08191 Ajuntament de Sallent 

08196 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

08202 Ajuntament de Sant Celoni 

08213 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

08218 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 

08231 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

08238 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

08262 Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

08250 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 

08251 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

08259 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 

08267 Ajuntament de Sentmenat 

08270 Ajuntament de Sitges 

08274 Ajuntament de Súria 

08279 Ajuntament de Terrassa 

08284 Ajuntament de Tordera 

08283 Ajuntament de Tona 

08295 Ajuntament de Vallirana 

08219 Ajuntament de Vilassar de Mar 

- Consell Comarcal del Moianès 

- Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès 

 
Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional 
(PIP) 
 

Codi 
INE 

Ens 

08009 Ajuntament d’Argentona 

08904 Ajuntament de Badia del Vallès 
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Codi 
INE 

Ens 

08252 Ajuntament de Barberà del Vallès 

08088 Ajuntament de La Garriga 

08101 Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

08107 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 

08121 Ajuntament de Mataró 

08180 Ajuntament de Ripollet 

08196 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

08251 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

08279 Ajuntament de Terrassa 

08305 Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

08307 Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú 

 
Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball 
(PTT) 
 

Codi 
INE ENS  

08006 Ajuntament d’Arenys de Mar 

08046 Ajuntament de Cardedeu 

08056 Ajuntament de Castelldefels 

08089 Ajuntament de Gavà 

08096 Ajuntament de Granollers 

- Mancomunitat de municipis de l'Alt Penedès 

08112 Ajuntament de Manlleu 

08113 Ajuntament de Manresa 

08126 Ajuntament de Montgat 

08125 Ajuntament de Montcada i Reixac 

08161 Ajuntament de Piera 

08169 Ajuntament de El  Prat de Llobregat 

08184 Ajuntament de Rubí 

08211 Ajuntament  de Sant Feliu de Llobregat 

08194 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

08200 Ajuntament  de Sant Boi de Llobregat 

08205 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

08231 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

08217 Ajuntament de Sant Joan Despí 

08263 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
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08298 Ajuntament de Vic 

08301 Ajuntament de Viladecans 

08307 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

- Consell Comarcal del Berguedà 

 
2.2 Sol·licituds desestimades per incompliment de requisits 
 
Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius 
 
No es determina cap desestimació per incompliment de requisits.  
 
Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional 
(PIP) 
No es determina cap desestimació per incompliment de requisits. 
 
Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball 
(PTT) 
 

Codi 
INE 

Ens Motivació 

08101 Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  En el conjunt de l’oferta formativa no 
es contempla el finançament amb 
càrrec als pressupostos de l’ens 
sol·licitant d ’un mòdul de tutoria i 
d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

08114 Ajuntament de Martorell En el conjunt de l’oferta formativa no 
es contempla el finançament amb 
càrrec als pressupostos de l’ens 
sol·licitant d ’un mòdul de tutoria i 
d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

08279 Ajuntament de Terrassa En el conjunt de l’oferta formativa no 
es contempla el finançament amb 
càrrec als pressupostos de l’ens 
sol·licitant d ’un mòdul de tutoria i 
d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

 
3. Determinació de les quanties  
 
3.1 Quanties corresponents a la Línia 1: cursos de preparació per a l'accés a cicles 
formatius 
 
En aplicació de l’article 13.1 del règim d’aquest Programa complementari, cada ens 
sol·licitant que acrediti la realització de cursos de preparació d’accés a cicles formatius de 
grau mig amb un pressupost d’actuació finançat amb càrrec íntegre als pressupostos de 
l'ens i que es desenvolupi a través d'una escola, aula o servei local de formació de persones 
adultes, percebrà un import únic d’onze mil cinc-cents euros (11.500 EUR). Cada ens 
beneficiari dels anteriors que acrediti, addicionalment, la realització de cursos de preparació 
per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior percebrà, a més, un import únic 
de setze mil tres-cents euros (16.300 EUR). 
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En el procés d’instrucció de les sol·licituds es determina un total de quaranta-tres ens 
beneficiaris (43 ens) que acrediten pressupost de realització de cursos de preparació 
d’accés a cicles formatius de grau mig del que en resulta un reconeixement d’imports de 
concessió de quatre-cents noranta-quatre mil cinc-cents euros (494.500 EUR), 
equivalent al producte del nombre d’ens acreditants (43 ens) per l’import màxim previst 
(11.500 EUR). 
 
En el procés d’instrucció de les sol·licituds es determina un total de trenta ens beneficiaris 
(30 ens) que acrediten pressupost de realització de cursos de preparació d’accés a cicles 
formatius de grau superior del que en resulta un reconeixement d’imports de concessió de 
quatre-cents vuitanta-nou mil  (489.000 EUR), equivalent al producte del nombre d’ens 
acreditants (30 ens) per l’import màxim previst (16.300 EUR). 
 
De les comprovacions i càlculs anteriors en resulta la següent proposta de concessió per a 
la Línia 1, cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, per una quantia màxima de 
nou-cents vuitanta-tres mil cinc-cents euros (983.500 EUR):  
 

Codi 
INE Ens 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau mig 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau superior 

08007 Ajuntament d’Arenys de Munt 11.500,00 € 16.300,00 € 

08252 Ajuntament de Barberà del Vallès 11.500,00 € 0,00 € 

08031 Ajuntament de Calaf 11.500,00 € 16.300,00 € 

08035 Ajuntament de Calella 11.500,00 € 16.300,00 € 

08033 Ajuntament de Caldes de Montbui 11.500,00 € 0,00 € 

08040 Ajuntament de Canet de Mar 11.500,00 € 16.300,00 € 

08044 Ajuntament de Capellades 11.500,00 € 0,00 € 

08046 Ajuntament de Cardedeu 11.500,00 € 16.300,00 € 

08051 Ajuntament de Castellar del Vallès 11.500,00 € 16.300,00 € 

08054 Ajuntament de Castellbisbal 11.500,00 € 16.300,00 € 

08067 Ajuntament de Centelles 11.500,00 € 16.300,00 € 

08074 Ajuntament de Cubelles 11.500,00 € 16.300,00 € 

08088 Ajuntament de Garriga 11.500,00 € 0,00 € 

08106 Ajuntament de Llinars del Vallès 11.500,00 € 16.300,00 € 

08110 Ajuntament de Malgrat de Mar 11.500,00 € 16.300,00 € 

08119 Ajuntament de Masquefa 11.500,00 € 16.300,00 € 

08126 Ajuntament de Montgat 11.500,00 € 0,00 € 
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Codi 
INE Ens 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau mig 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau superior 

08135 Ajuntament de Montmeló 11.500,00 € 16.300,00 € 

08156 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 11.500,00 € 16.300,00 € 

08163 Ajuntament de Pineda de Mar 11.500,00 € 16.300,00 € 

08167 Ajuntament de Polinyà 11.500,00 € 0,00 € 

08183 Ajuntament de Roda de Ter 11.500,00 € 0,00 € 

08191 Ajuntament de Sallent 11.500,00 € 16.300,00 € 

08196 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 11.500,00 € 0,00 € 

08202 Ajuntament de Sant Celoni 11.500,00 € 16.300,00 € 

08213 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 11.500,00 € 0,00 € 

08218 Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 11.500,00 € 16.300,00 € 

08231 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 11.500,00 € 16.300,00 € 

08238 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 11.500,00 € 16.300,00 € 

08262 Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 11.500,00 € 0,00 € 

08250 Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 11.500,00 € 0,00 € 

08251 Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 11.500,00 € 16.300,00 € 

08259 Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 11.500,00 € 16.300,00 € 

08267 Ajuntament de Sentmenat 11.500,00 € 0,00 € 

08270 Ajuntament de Sitges 11.500,00 € 16.300,00 € 

08274 Ajuntament de Súria 11.500,00 € 16.300,00 € 

08279 Ajuntament de Terrassa 11.500,00 € 16.300,00 € 

08284 Ajuntament de Tordera 11.500,00 € 0,00 € 

08283 Ajuntament de Tona 11.500,00 € 16.300,00 € 

08295 Ajuntament de Vallirana 11.500,00 € 16.300,00 € 

08219 Ajuntament de Vilassar de Mar 11.500,00 € 16.300,00 € 

- Consell Comarcal del Moianès 11.500,00 € 16.300,00 € 

- Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Lluçanès 11.500,00 € 16.300,00 € 
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Codi 
INE Ens 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau mig 

Import per 
realització 

cursos accés 
cicles 

formatius de 
grau superior 

TOTAL 494.500,00 € 489.000,00€ 

 
3.2 Quanties corresponents a la Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en 
modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) 
 
En aplicació de l’article 13.2 del règim d’aquest Programa complementari, cada ens 
sol·licitant que acrediti la realització de Plans d’Iniciació Professional amb expressió de les 
seves fonts de finançament, percebrà un import únic equivalent al cinquanta per cent (50%) 
del pressupost de despeses a càrrec de l'ens, i fins a un import màxim de vint mil euros 
(20.000 EUR). 
 
En el procés d’instrucció de les sol·licituds es determina un total de tretze ens beneficiaris 
(13 ens) que acrediten la realització de Plans d’Iniciació Professional. Fruit d’aplicar el doble 
criteri de concessió previst, resulta un reconeixement total d’imports a concedir de dos-cents 
quaranta dos mil tres-cents cinquanta euros (242.350 EUR).  
 
En ser aquest import total superior en quaranta dos mil tres cents cinquanta euros (42.350 
EUR) respecte la quantitat total assignada a la Línia 2 d'aquest programa, s’aplica allò 
previst en l’article 13.2.c. del règim regulador. L’import màxim per ens destinatari es redueix 
de forma proporcional per a tots els ens acreditants fins esgotar la quantitat total assignada 
aplicant un factor de correcció de  *0,82525273364968 als imports màxims que es poden 
reconèixer. 
 
De les comprovacions i càlculs anteriors en resulta la següent proposta de concessió per a 
la Línia 2, Plans d’Iniciació Professional, per una quantia màxima de dos-cents mil euros 
(200.000 EUR): 
 

Codi 
INE Ens 

Pressupost a 
càrrec de 

l’ens 
destinatari 

Reconeixemen
t d’import 

màxim 

Import de 
concessió 

per 
realització de 

Plans 
d’Iniciació 

Professional 

08009 Argentona 132.285,00 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08904 Badia del Vallès 56.750,00 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08252 Barberà del Vallès 50.618,00 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08088 Garriga, La 20.000,00 € 10.000,00 € 8.252,57 € 

08101 Hospitalet de Llobregat, L' 29.200,00 € 14.600,00 € 12.048,69 € 

08107 Lliçà d'Amunt 68.500,00 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08121 Mataró 238.433,60 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08180 Ripollet 39.500,00 € 19.750,00 € 16.298,74 € 

08196 Sant Andreu de la Barca 40.000,00 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08251 
Santa Margarida i els 
Monjos 36.000,00 € 18.000,00 € 14.854,55 € 

08279 Terrassa 57.562,66 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

08305 Vilafranca del Penedès 148.761,71 € 20.000,00 € 16.505,05 € 
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08307 Vilanova i la Geltrú 65.786,23 € 20.000,00 € 16.505,05 € 

  Total 983.397,20 € 242.350,00 € 200.000,00 € 
 
3.3 Quanties corresponents a la Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en 
modalitat Plans de transició al treball (PTT) 
 
En aplicació de l’article 13.3 del règim d’aquest Programa complementari, cada ens 
sol·licitant que acrediti la realització de Plans de Transició al Treball amb expressió de les 
seves fonts de finançament i en les condicions allà exigides, percebrà un import únic 
equivalent al cinquanta per cent (50%) del pressupost de despeses a càrrec de l'ens, i fins a 
un import màxim de trenta mil euros (30.000 EUR). 
 
En el procés d’instrucció de les sol·licituds es determina un total de vint-i-quatre ens 
beneficiaris (24 ens) que acrediten la realització de Plans de Transició al Treball. Fruit 
d’aplicar el doble criteri de concessió previst, resulta un reconeixement total d’imports a 
concedir de sis-cents seixanta-quatre mil cent tres amb noranta-sis cèntims (664.103,96 
EUR). 
 
En ser aquest import total superior en cent seixanta-quatre mil cent tres amb noranta-sis 
cèntims (164.103,96 EUR) respecte la quantitat total assignada a la Línia 3 d'aquest 
programa, s’aplica allò previst en l’article 13.3.e. del règim regulador. L’import màxim per 
ens destinatari es redueix de forma proporcional per a tots els ens acreditants fins esgotar la 
quantitat total assignada aplicant un factor de correcció de *0,75289417036453 als imports 
màxims que es poden reconèixer. 
 
De les comprovacions i càlculs anteriors en resulta la següent proposta de concessió per a 
la Línia 3, Plans de Transició al Treball, per una quantia màxima de cinc-cents mil euros 
(500.000 EUR): 
 

Codi 
INE Ens 

Pressupost a 
càrrec de 

l’ens 
destinatari 

Reconeixem
ent d’import 

màxim 

Import de 
concessió per 
realització de 

Plans de 
Transició al 

Treball 
08006 Arenys de Mar 71.144,50 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08046 Cardedeu 60.000,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08056 Castelldefels 192.949,49 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08089 Gavà 90.000,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08096 Granollers 131.816,36 € 30.000,00 € 22.586,83 € 

- 
Mancomunitat de municipis 
de l'Alt Penedès 20.000,00 € 10.000,00 € 7.528,86 € 

08112 Manlleu 54.299,68 € 27.149,84 € 20.440,96 € 
08113 Manresa 81.910,50 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08126 Montgat 84.600,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08125 Montcada i Reixac 60.000,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08161 Piera 63.000,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08169 Prat de Llobregat, El 56.851,38 € 28.425,69 € 21.401,54 € 
08184 Rubí 188.874,92 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08211 Sant Feliu de Llobregat 46.400,00 € 23.200,00 € 17.467,14 € 
08194 Sant Adrià de Besòs 65.000,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08200 Sant Boi de Llobregat 122.714,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08205 Sant Cugat del Vallès 117.015,29 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
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08231 Sant Pere de Ribes 65.370,00 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08217 Sant Joan Despí 60.198,48 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08263 Sant Vicenç dels Horts 48.500,00 € 24.250,00 € 18.257,68 € 
08298 Vic 57.365,97 € 28.682,99 € 21.595,25 € 
08301 Viladecans 105.236,16 € 30.000,00 € 22.586,83 € 
08307 Vilanova i la Geltrú 105.845,68 € 30.000,00 € 22.586,83 € 

- 
Consell Comarcal del 
Berguedà 24.790,89 € 12.395,45 € 9.332,46 € 

  Total 1.973.883,30 € 664.103,96 € 500.000,00 € 
 
(...)“ 

 
7. En altre ordre de coses, el gerent de Serveis d’Educació ha emès un informe que 

s’incorpora a l’expedient, en el sentit de modificar el règim del programa 
complementari a causa que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat unes noves bases reguladores per a la concessió de 
subvencions i la necessitat de redistribuir els imports de les renúncies totals o 
parcials, que es reprodueix  literalment a continuació: 

 
“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM REGULADOR DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATIVES PER AL CURS 2017-2018 
 
1. Fets 
 
La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 29 de juny de 2017, va aprovar la 
creació del Programa complementari de Transicions Educatives per al curs 2017-2018 i el 
seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". El concepte 
de transicions educatives fa referència a polítiques basades en dispositius i serveis públics 
locals de formació en tres línies d'actuació (article 2 del règim regulador): 
 
a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius, que inclou les 

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

b. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans 
d'iniciació professional (PIP). 

c. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de 
transició al treball (PTT). 

 
Els ens destinataris han hagut de sol·licitar expressament l’accés als recursos anteriors a 
través del Portal Municipal de Tràmits de la Diputació. L’ens destinatari ha presentat una 
única sol·licitud per a totes les Línies d’actuació establertes en el Programa complementari, 
a la que s’han annexat un formulari associat de dades per cada Línia d’actuació sol·licitada i 
com a màxim  fins el 20 de juliol de 2017. 
 
Finalitzat el termini de sol·licitud, ha correspost a aquesta Gerència instruir la proposta de 
concessió en base a la documentació aportada pels ens sol·licitants i realitzar els  càlculs 
dels ajuts econòmics individualitzats. En el transcurs d’aquest procés s’han esdevingut els 
següents fets: 
 
1. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Ordre 

ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes 
de formació i inserció (DOGC núm. 7416, de 20 de Juliol de 2017). Aquesta normativa, 
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d’aplicació per al curs objecte de concessió i en les línies 2 i 3 d’aquest programa 
complementari, modifica parcialment els requisits i obligacions de l'alumnat destinatari 
dels Programes de Formació i Inserció (base 5.1 Ordre ENS/157/2017). Concretament, 
s’elimina el requisit de l’alumnat d’estar inscrit en el Registre del sistema de la Garantia 
Juvenil de forma prèvia a la seva incorporació al programa, previsió que es recollia en la 
base 6.1 de l’anterior ordre ENS/331/2015 de 28 d’octubre i que deixa d’aplicar-se. Atès 
que el Departament d’Ensenyament és l’Administració competent en els programes 
objecte d’ajut es proposa modificar els termes d’acreditació de l’alumnat per ajustar-se 
als requeriments establerts per al curs que es finançarà i d’aquesta manera unificar els 
criteris d’acreditació que es requereixin des de la Diputació de Barcelona i des del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta modificació no 
suposa una alteració dels termes de la concurrència ni cap perjudici sobre els ens 
sol·licitants ni els potencials beneficiaris.  

 
2. En el procés d’instrucció de les sol·licituds de les línies 2 i 3 d’aquest Programa 

complementari, l’import de concessió per ens destinatari s’ha reduït de forma 
proporcional per a tots els ens acreditants fins esgotar la quantitat total assignada 
(articles 13.2.c i 13.3.e del règim regulador). Donat que l’efectivitat de la concessió està 
condicionada a l’acceptació per part de l’ens beneficiari i que aquesta acceptació 
requereix l’acreditació de les condicions establertes a l’article 18 del règim regulador, es 
proposa preveure l’aplicació d’un increment proporcional de les quantitats que s’alliberin, 
bé per no acceptació o bé per renúncia total o parcial, entre els ens de cada Línia que 
acreditin les condicions i acceptin els recursos concedits. Amb aquesta mesura es vol 
assolir el màxim aprofitament dels recursos. Aquesta modificació no suposa una alteració 
substantiva dels termes de la concurrència ni cap perjudici  sobre els ens sol·licitants ni 
els potencials beneficiaris. 

 
2. Proposta 
 
Modificar l’article 18 del Programa complementari de Transicions Educatives per al curs 
2017-2018 en els següents termes: 
 
On diu: 
 
Article 18. Acceptació. 
 
(...) 
 
2. Amb el tràmit d'acceptació l'ens beneficiari ha d'acreditar: 
 
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d'un mínim de 10 alumnes. Quan els cursos 
i programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest mínim serà 
de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà considerada com a dues: 
una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà i una per cursos de 
preparació per a l'accés a cicles de grau superior. 
b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d'acreditar que els alumnes inscrits compleixen 
els requisits establerts a la base 6.1 de l'Ordre ENS/331/2015 de 28 d'octubre. 
c. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 2 d'aquest Programa han d'acreditar 
també l'existència d'autorització del Departament d'Ensenyament. 
d. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 3 d'aquest Programa han d'acreditar 
també l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Ensenyament per al seu 
finançament. 
 
(...) 
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Ha de dir: 
 
Article 18. Acceptació. 
 
(...) 
 
2. Amb el tràmit d'acceptació l'ens beneficiari ha d'acreditar: 
 
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d'un mínim de 10 alumnes. Quan els cursos 
i programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest mínim serà 
de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà considerada com a dues: 
una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà i una per cursos de 
preparació per a l'accés a cicles de grau superior. 
b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d'acreditar que els alumnes inscrits compleixen 
els requisits establerts a la base 5.1 de l'Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol. 
c. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 2 d'aquest Programa han d'acreditar 
també l'existència d'autorització del Departament d'Ensenyament. 
d. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 3 d'aquest Programa han d'acreditar 
també l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Ensenyament per al seu 
finançament. 
 
(...) 
 
Afegir el següent apartat a l’article 18: 
 
8. En l’acte d’aprovació de les renúncies totals o parcials, les quantitats alliberades 
per cada Línia es podran destinar a incrementar, de forma proporcional, l’import de 
concessió dels ens beneficiaris de la mateixa Línia que hagin acceptat en les 
condicions establertes. “ 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l'apartat 7.2.a) de la Refosa num.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d'abril de 2016 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 d'abril 
de 2016), completat i modificat pel decret de la presidència 8535/17 de 5 de setembre. 
 
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. APROVAR la concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2017-2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019", d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
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Ens NIF Ens 
Núm. 

Registre 
PMT 

Import 
concessió 

línia 1: cursos 
de preparació 
per a l'accés a 

cicles 
formatius 

(EUR) 

Import 
concessió 

línia 2: 
Programes de 

Formació i 
Inserció (PFI) 
en modalitat 

Plans 
d'iniciació 

professional 
(PIP) (EUR) 

Línia 3: 
Programes de 

Formació i 
Inserció (PFI) 
en modalitat 

Plans de 
transició al 

treball (PTT) 
(EUR) 

Import total 
concedit 
Programa 

Complementari 
Transicions 
Educatives 
2017-2018 

(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable Posició 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar P0800600I 1740035795                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245086 1703004014 1 

Ajuntament d'Arenys 
de Munt P0800700G 1740035366        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245115 1703004002 1 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 1740036101                   -            16.505,05                     -            16.505,05   17/X/245103 1703004011 1 

Ajuntament de Badia 
del Vallès P0831200A 1740035427                   -            16.505,05                     -            16.505,05   17/X/245101 1703004011 2 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès P0825200I 1740035758        11.500,00          16.505,05                     -            28.005,05   17/X/245120 1703004002 

1703004011  
2 
3 

Ajuntament de Calaf P0803100G 1740035978        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245144 1703004002 3 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui P0803300C 1740036072        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245087 1703004002 4 

Ajuntament de 
Calella P0803500H 1740035732        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245124 1703004002 5 

Ajuntament de Canet 
de Mar P0803900J 1740036022        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245143 1703004002 6 
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Ajuntament de 
Capellades P0804300B 1740035255        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245111 1703004002 7 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 1740035926        27.800,00                     -            22.586,83          50.386,83   17/X/245102 1703004002 

1703004014 
8 
2 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès P0805000G 1740036187        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245107 1703004002 9 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 1740036082        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245153 1703004002 10 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 1740035820                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245118 1703004014 3 

Ajuntament de 
Centelles P0806600C 1740035600        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245125 1703004002 11 

Ajuntament de 
Cubelles P0807300I 1740035910        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245133 1703004002 12 

Ajuntament de 
Garriga, La P0808700I 1740036021        11.500,00            8.252,57                     -            19.752,57   17/X/245145 1703004002 

1703004011 
13 
4 

Ajuntament de Gavà P0808800G 1740036152                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245099 1703004014 4 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B 1740036119                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245104 1703004014 5 

Ajuntament de 
Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 1740036161                   -            12.048,69                     -            12.048,69   17/X/245155 1703004011 5 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt P0810600G 1740036186                   -            16.505,05                     -            16.505,05   17/X/245157 1703004011 13 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès P0810500I 1740035587        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245116 1703004002 14 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar P0810900A 1740035921        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245130 1703004002 15 
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Ajuntament de 
Manlleu P0811100G 1740035616                   -                       -            20.440,96          20.440,96   17/X/245095 1703004014 7 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 1740035983                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245141 1703004014 8 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 1740035931        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245126 1703004002 16 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H 1740036039                   -            16.505,05                     -            16.505,05   17/X/245136 1703004011 6 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac P0812400J 1740035789                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245123 1703004014 10 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 1740035714        11.500,00                     -            22.586,83          34.086,83   17/X/245106 1703004002 

1703004014 
17 
11 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 1740035833        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245119 1703004002 18 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 1740035413        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245112 1703004002 19 

Ajuntament de Piera P0816000D 1740036137                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245152 1703004014 12 

Ajuntament de 
Pineda de Mar P0816200J 1740035894        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245129 1703004002 20 

Ajuntament de 
Polinyà P0816600A 1740035687        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245117 1703004002 21 

Ajuntament de Prat 
de Llobregat, El P0816800G 1740036158                   -                       -            21.401,54          21.401,54   17/X/245098 1703004014 13 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 1740035977                   -            16.298,74                     -            16.298,74   17/X/245142 1703004011 7 

Ajuntament de Roda 
de Ter P0818200H 1740035353        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245110 1703004002 22 
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Ajuntament de Rubí P0818300F 1740036100                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245149 1703004014 14 

Ajuntament de 
Sallent P0819000A 1740035256        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245108 1703004002 23 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs P0819300E 1740036067                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245093 1703004014 15 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca P0819500J 1740036143        11.500,00          16.505,05                     -            28.005,05   17/X/245154 1703004002 

1703004011 
24 
8 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat P0819900B 1740035599                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245122 1703004014 16 

Ajuntament de Sant 
Celoni P0820100F 1740035742        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245121 1703004002 25 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès P0820400J 1740036135                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245150 1703004014 17 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat P0821000G 1740036097                   -                       -            17.467,14          17.467,14   17/X/245097 1703004014 18 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages P0821200C 1740035382        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245113 1703004002 26 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada P0822500E 1740036032        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245105 1703004002 27 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí P0821600D 1740036086                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245092 1703004014 19 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes P0823100C 1740035943        27.800,00                     -            22.586,83          50.386,83   17/X/245094 1703004002 

1703004014 
28 
20 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès P0823800H 1740035182        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245109 1703004002 29 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet P0826200H 1740035996        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245139 1703004002 30 
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Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts P0826300F 1740036025                   -                       -            18.257,68          18.257,68   17/X/245137 1703004014 21 

Ajuntament de Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 1740035913        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245127 1703004002 31 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 1740035972        27.800,00          14.854,55                     -            42.654,55   17/X/245146 1703004002 
1703004011 

32 
9 

Ajuntament de Santa 
Maria de 
Palautordera 

P0825900D 1740036193        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245158 1703004002 33 

Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 1740036181        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245147 1703004002 34 

Ajuntament de Sitges P0827000A 1740035572        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245114 1703004002 35 

Ajuntament de Súria P0827400C 1740035945        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245131 1703004002 36 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 1740035990        27.800,00          16.505,05                     -            44.305,05   17/X/245138 1703004002 

1703004011 
37 
10 

Ajuntament de Tona P0828300D 1740036051        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245151 1703004002 38 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 1740035980        11.500,00                     -                       -            11.500,00   17/X/245091 1703004002 39 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 1740035870        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245132 1703004002 40 

Ajuntament de Vic P0829900J 1740036108                   -                       -            21.595,25          21.595,25   17/X/245090 1703004014 22 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B 1740036031                   -                       -            22.586,83          22.586,83   17/X/245140 1703004014 23 



 

34 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 1740035985                   -            16.505,05                     -            16.505,05   17/X/245134 1703004011 11 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú P0830800I 1740036115                   -            16.505,05          22.586,83          39.091,88   17/X/245100 1703004011 

1703004014 
12 
24 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B 1740036169        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245088 1703004002 41 

Consell Comarcal del 
Berguedà P0800015J 1740035982                   -                       -              9.332,46            9.332,46   17/X/245135 1703004024 1 

Consell Comarcal del 
Moianès P0800317J 1740036201        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245156 1703004025 1 

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del 
Lluçanès 

P0800097H 1740036136        27.800,00                     -                       -            27.800,00   17/X/245148 1703004026 1 

Mancomunitat de 
municipis de l'Alt 
Penedès 

P0800029A 1740035891                   -                       -              7.528,86            7.528,86   17/X/245096 1703004027 1 
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Segon. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds següents, 
pertanyents a la Línia 3: “Realització de Programes de Formacio i Inserció (PFI) en 
modalitat Plans de transició al treball (PTT)”: 
 

Ens 
destinatari 

NIF ens 
Núm. Registre 

PMT 
Motivació 

Ajuntament de 
l’Hospitalet del 

Llobregat 
P0810000J 1740036161 

En el conjunt de l’oferta formativa no es 
contempla el finançament amb càrrec als 
pressupostos de l’ens sol·licitant d’un 
mòdul de tutoria i d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

Ajuntament de 
Martorell P0811300C 1740035969 

En el conjunt de l’oferta formativa no es 
contempla el finançament amb càrrec als 
pressupostos de l’ens sol·licitant d’un 
mòdul de tutoria i d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 1740035990 

En el conjunt de l’oferta formativa no es 
contempla el finançament amb càrrec als 
pressupostos de l’ens sol·licitant d’un 
mòdul de tutoria i d’un mòdul de la part 
professionalitzadora. 

 
Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa d’un milió sis-cents vuitanta-tres mil 
cinc-cents euros (1.683.500,00 EUR), amb càrrec a les aplicacions del vigent 
pressupost corporatiu 2017 següents: 
 

− Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46282, la despesa d’1.611.038,68 EUR. 
− Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46382, la despesa de 7.528,86 EUR. 
- Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46582, la despesa de 37.132,46 EUR. 
- Amb càrrec a l'aplicació G/40300/32000/46782, la despesa de 27.800,00 EUR. 

 
i ALLIBERAR el saldo sobrant de la convocatòria. 
 
Quart. MODIFICAR l’article 18 del Programa complementari de Transicions 
Educatives per al curs 2017-2018 en els següents termes 
 
On diu 
 
Article 18. Acceptació. 
 
(...) 
 
2. Amb el tràmit d'acceptació l'ens beneficiari ha d'acreditar: 
 
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d'un mínim de 10 alumnes. Quan els 
cursos i programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest 
mínim serà de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà 
considerada com a dues: una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau 
mitjà i una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau superior. 
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b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d'acreditar que els alumnes inscrits 
compleixen els requisits establerts a la base 6.1 de l'Ordre ENS/331/2015 de 28 
d'octubre. 
 
c. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 2 d'aquest Programa han 
d'acreditar també l'existència d'autorització del Departament d'Ensenyament. 
 
d. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 3 d'aquest Programa han 
d'acreditar també l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament 
d'Ensenyament per al seu finançament. 
 
(...) 
 
Ha de dir 
 
Article 18. Acceptació. 
 
(...) 
 
2. Amb el tràmit d'acceptació l'ens beneficiari ha d'acreditar: 
 
a. La inscripció, per a cada línia amb concessió, d'un mínim de 10 alumnes. Quan els 
cursos i programes s'adrecin a alumnat amb necessitats educatives especials, aquest 
mínim serà de 8 alumnes. Respecte la Línia 1, per a aquesta condició serà 
considerada com a dues: una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau 
mitjà i una per cursos de preparació per a l'accés a cicles de grau superior. 
 
b. Els ens beneficiaris de les línies 2 i 3 han d'acreditar que els alumnes inscrits 
compleixen els requisits establerts a la base 5.1 de l'Ordre ENS/157/2017, de 14 
de juliol. 
 
c. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 2 d'aquest Programa han 
d'acreditar també l'existència d'autorització del Departament d'Ensenyament. 
 
d. Els ens beneficiaris d'ajuts en el marc de la Línia 3 d'aquest Programa han 
d'acreditar també l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament 
d'Ensenyament per al seu finançament. 
 
(...) 
 
8. En l’acte d’aprovació de les renúncies totals o parcials, les quantitats 
alliberades per cada Línia es podran destinar a incrementar, de forma 
proporcional, l’import de concessió dels ens beneficiaris de la mateixa Línia que 
hagin acceptat en les condicions establertes. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
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Sisè. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals, amb termini de justificació fins al 30 d’abril de 2017, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juny de 

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

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

s’articula en dues línies de suport: 
 

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

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

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

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

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

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

 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant decrets D 9764/15, de data 

3 de novembre de 2015, i D 11654/15, de data 1 de desembre de 2015, va 
aprovar la pròrroga fins al 30 de juny de 2016 dels terminis d’execució i de 
justificació de diverses actuacions aprovades en el marc del programa. Mitjançant 
decrets D 5224/16, de data 3 de juny de 2016, D 7407/16, de data 21 de juliol de 
2016, D 7412/16, de data 21 de juliol de 2016, i D 8315/16, de data 30 d’agost de 
2016, va aprovar la pròrroga fins al 30 de novembre de 2016 de diverses 
actuacions aprovades en el marc del programa. Per últim, mitjançant decret D 
13886/16, de data 29 de desembre de 2016, va aprovar la pròrroga fins al 30 
d’abril de 2017 de diverses actuacions aprovades en el marc del programa. 
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6. Pel que fa a les actuacions no prorrogades, el termini de justificació de les quals 
va vèncer el 30 d’octubre de 2015, per decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona D 11596/15, de data 1 de desembre de 2015, es va aprovar la seva 
liquidació provisional i parcial i es va obrir un període d’audiència, transcorregut el 
qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 9 de març de 2017, va 
aprovar la liquidació definitiva (AJG 82/17). 

 
7. Pel que fa a les actuacions prorrogades, el termini de justificació de les quals va 

vèncer el 30 de juny de 2016 i 30 de novembre de 2016, per decret de la 
presidenta de la Diputació de Barcelona D 1823/17, de data 9 de març de 2017, 
es va aprovar la seva liquidació provisional i parcial i es va obrir un període 
d’audiència, transcorregut el qual la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 
29 de juny de 2017, va aprovar la liquidació definitiva (AJG 290/17). 

 
8. Pel que fa a les actuacions prorrogades fins al 30 d’abril de 2017, per decret de la 

presidenta de la Diputació de Barcelona D 6481/17, de data 26 de juny de 2017, 
es va aprovar la seva liquidació provisional i parcial i es va obrir un període 
d’audiència dels ajuts que, a data de la proposta, restaven com a pendents de 
justificar en la seva integritat. 

 
9. L’anunci de l’obertura del període d’audiència es va publicar en el BOPB de 3 de 

juliol de 2017. Durant aquest període, els ens han pogut justificar els seus ajuts 
pendents i/o al·legar el que consideressin oportú. 

 
10. Transcorregut el període d’aquesta última audiència, existeixen encara ajuts que 

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

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

aquesta revocació comporta el reintegrament a la Diputació de Barcelona de la 
diferència entre l’import pagat per avançat i l’import efectivament justificat.  

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

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

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

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

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

14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), completat i modificat pel decret 
de la presidència 8535/17, de 5 de setembre de 2017, atribueix a la Junta de 
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Govern la competència per a aprovar la liquidació definitiva de programes 
complementaris, quan comporti revocació de recursos. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuts amb 
termini de justificació fins al 30 d’abril de 2017, i, en conseqüència, revocar, bé 
totalment, bé parcialment, els ajuts següents, en els imports no justificats degudament: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import no 
justificat a 
REVOCAR 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost. 

2015 

Ajuntament 
d’Argentona P0800900C 

Rotonda a la 
intersecció de les 

carreteres c-1415c i 
BV-5106 al TM 

Argentona 

14X111642 69.906,67 24.417,10 G/12200/94210/
76243 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Construcció d’una 
canonada d’aigües 
residuals des dels 

nuclis de Can Bosc 
i la Salut i C/ Sant 

Feliu fins a la xarxa 
urbana 

14X111665 47.831,97 47.831,97 G/12200/94210/
76243 

 
Segon. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat 
que s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament 
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant 
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182 
6035 4402 0160 9428: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Ens 
destinatari Actuació Codi XGL 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
pagament 
avançat 
(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR)  

Ajuntament 
d’Argentona P0800900C 

Rotonda a la 
intersecció de les 

carreteres c-1415c i 
BV-5106 al TM 

Argentona 

14X111642 69.906,67 69.906,67 24.417,10 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 

Construcció d’una 
canonada d’aigües 
residuals des dels 

nuclis de Can Bosc 
i la Salut i C/ Sant 

Feliu fins a la xarxa 
urbana 

14X111665 47.831,97 47.831,97 47.831,97 
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Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
l’aprovació del present dictamen. 
 
Quart. NOTIFICAR el present dictamen als ens locals afectats.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009143, que 
incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions 
d’educació per al desenvolupament” 2017, així com la modificació de la 
composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució.- 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: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de 
2017 (AJG 255/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009143, amb núm. 
d’identificació 351843 de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que incorpora 
les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017. 
 
A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de 
recursos”) de l’esmentada convocatòria s’establia, en el seu paràgraf segon, el 
següent: 
 

 “13. [...] 
 

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. 
[...]” 

 
El termini de presentació de les sol·licituds era el 13 de juliol de 2017, i per tant, el 
termini de tres mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 13 
de octubre de 2017.  
 
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
data 22 de setembre de 2017, que s’acompanya al present instrument, es considera 
insuficient el susdit termini de tres mesos previst a la base específica número 13 per 
poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i proposa ampliar el 
termini fins el 23 de novembre de 2017 a causa de les següents circumstàncies:  
 

- Que el tancament del termini ha coincidit amb una època vacacional. Aquest fet 
ha allargat la fase de revisió de la documentació presentada i ha fet posposar 
fins al setembre l’enviament dels requeriments a les entitats per facilitar la 
recepció i resposta. 
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- Que l’enviament dels requeriments per la rectificació de defectes o omissions 
en la documentació s’ha fet via correu postal, allargant els terminis de resposta 
respecte la comunicació via correu electrònic. 

- Que els membres de l’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de 
resolució són els mateixos en les dues convocatòries que té obertes l’Oficina 
de Cooperació. Per facilitar la seva dedicació i fer més eficients els processos 
es considera adient fer-los coincidir en el temps. 

 
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf 
segon de la base específica número 13 de la convocatòria de referència passaria a 
tenir el redactat següent: 
 

“13 [...]. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 23 de 
novembre de 2017. 
 
[...]” 

 
Per altra banda, la composició de l’òrgan col·legiat per la proposta de concessió 
prevista a la base 12 s’ha vist afectada pels canvis organitzatius que s’han produït les 
darreres setmanes a l’Àrea de Presidència com a conseqüència del nomenament del 
fins aleshores Diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a President del grup 
polític Convergència i Unió. 
 
Per aquesta raó, en el citat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 22 de setembre de 2017 es proposa un canvi en la 
composició de l’òrgan col·legiat que s’estableix al paràgraf segon de la base específica 
número 12 (“Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió”) de 
l’esmentada convocatòria, el qual passaria a tenir el redactat següent: 
 

“12[...] 
 

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 estarà format per les següents 
persones: 
 
• La Presidenta de la Diputació de Barcelona; 
• El Director de Relacions Internacionals; 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals;  
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament; i 
• La Cap de la Secció de Suport Municipal i Estratègies. 
 

[...]” 
 
Vist l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de 
les Administracions Públiques, respecte de la potestat de l’Administració d’acordar 
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l’ampliació del termini màxim de resolució mitjançant una motivació clara de les 
circumstàncies concurrents. 
 
Vist el Decret de la Presidència número 8535/17 de data 5 de setembre, rectificat per 
Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2017, que en el punt Tercer disposa que l’Àrea de Presidència sigui exercida 
personalment per la presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui assumirà les 
competències de presidència, serveis generals i relacions amb la ciutat de Barcelona, 
que anteriorment venia exercint, per via delegació, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, com a conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític 
CiU.   
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació fins al dia 23 de novembre de 2017 del termini per a 
l’atorgament de subvencions de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, 
per a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament” 2017 (codi: 201720175120009143), aprovada mitjançant Acord 
núm. 255/17 de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 8 de juny, i MODIFICAR, 
d’acord amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base número 13 de les 
específiques de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 23 de 
novembre de 2017. 
 

[...]” 
 
Segon.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1 
de l’Acord núm. 255/17 de la Junta de Govern, que incorpora les bases específiques 
de l’esmentada convocatòria en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf 
de la base específica número 13, el qual passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
 

El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, hasta el 23 
de noviembre de 2017” 
 

[...]” 
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Tercer.- MODIFICAR la composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució 
establert al segon paràgraf de la base número 12 de les específiques de l’esmentada 
convocatòria, que passarà a tenir el redactat següent: 
 

“12[...] 
 

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 estarà format per les següents 
persones: 
 
• La Presidenta de la Diputació de Barcelona, 
• El Director de Relacions Internacionals, 
• El Comissionat per a las Relacions Internacionals, 
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, i 
• La Cap de la Secció de Suport Municipal i Estratègies. 
 
[...]” 

 
Quart.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1 
de l’Acord núm. 255/17 de la Junta de Govern, en relació amb el segon paràgraf de la 
base específica número 12, el qual passarà a tenir el redactat següent: 
 

“12 [...] 
 

La propuesta de concesión de las subvenciones será elaborada por un órgano 
colegiado constituido de acuerdo con aquello previsto en el artículo 22.3 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona y estará 
formado por las siguientes personas: 
 
• La Presidenta de la Diputación de Barcelona, 
• El Director de Relaciones Internacionales, 
• El Comisionado para las Relaciones Internacionales, 
• La Jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, i 
• La Jefa de la Sección de Soporte Municipal y Estrategias. 
 

[...]” 
 

Cinquè- COMUNICAR els presents acords a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009133, que 
incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per donar suport a projectes d’educació per al 
desenvolupament any 2017, així com la modificació de la composició de l’òrgan 
col·legiat per a la proposta de resolució.- 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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Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de 
2017 (AJG 254/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009133 que incorpora 
les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona per donar suport a projectes d’Educació per al 
Desenvolupament any 2017. 
 
A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de 
recursos”) de la convocatòria 201720175120009133 per donar suport a projectes 
d’Educació per al Desenvolupament any 2017, amb núm. d’identificació 351830 de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, s’establia, en el seu paràgraf segon, el 
següent: 
 

“13. [...] 
 

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. 
 

[...]” 
 
El termini de presentació de les sol·licituds era el 23 de juliol de 2017, i per tant, el 
termini de tres mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 23 
d’octubre de 2017.  
 
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
data 19 de setembre de 2017, que s’acompanya al present instrument, es considera 
insuficient el susdit termini de tres mesos previst a la base específica número 13 per 
poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i proposa ampliar el 
termini en un mes a causa de les següents circumstàncies:  
 

- El tancament del termini va coincidir amb una època vacacional. Aquest fet va 
allargar la fase de revisió de la documentació presentada i va fer posposar fins 
al setembre l’enviament dels requeriments a les entitats per facilitar la recepció 
i resposta. 

 
-  L’enviament dels requeriments per la rectificació de defectes o omissions en la 

documentació s’ha fet via correu postal, allargant els terminis de resposta 
respecte la comunicació via correu electrònic. 

 
- Els membres de l’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de resolució 

són els mateixos en les dues convocatòries que té obertes l’Oficina de 
Cooperació. Per facilitar la seva dedicació i fer més eficients els processos es 
considera adient fer-los coincidir en el temps. 

 
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf 
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201720175120009133 
passaria a tenir el redactat següent: 
 
“13 [...] 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 23 de 
novembre de 2017. 
 
 [...]” 
  
Altrament, a la base 12 (“Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de 
concessió”) de la convocatòria 201720175120009133  s’establia, en el seu paràgraf 
segon, el següent:  
 

“12 [...] 
 
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  estarà format per les següents 
persones: 
 
• El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona; 
• El Director del Gabinet de la Presidència; 
• El Director de Relacions Internacionals; 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i 
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 
 
[...]” 

 
Aquesta composició de l’òrgan col·legiat prevista a la base 12 s’ha vist afectada pels 
canvis organitzatius que en les darreres setmanes s’han produït a l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona: l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,  que en 
el moment d’aprovar les bases de la convocatòria 201720175120009133 ocupava el 
càrrec de Diputat delegat de la Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat 
de Barcelona, ha passat a desenvolupar el càrrec de president del grup polític de 
Convergència i Unió. Donades les anteriors circumstàncies, i d’acord amb l’informe 
tècnic de 19 de setembre de 2017, es proposa un canvi en la composició de l’òrgan 
col·legiat establert al paràgraf segon  de la base específica número 12 de la 
convocatòria 201720175120009133, el qual passaria a tenir el següent redactat: 
 

“12 [...] 
 
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  estarà format per les següents 
persones: 
 
• La Presidenta de la Diputació; 
• El Director de Relacions Internacionals; 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals;  
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament; i 
• La Cap de la Secció de Suport Municipal i Estratègies. 
 
[...]” 
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Vist l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte de la potestat de 
l’Administració d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució mitjançant una 
motivació clara de les circumstàncies concurrents. 
 
Vist el Decret de la Presidència número 8535/17 de data 5 de setembre, rectificat per 
Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2017, que en el punt Tercer disposa que l’Àrea de Presidència sigui exercida 
personalment per la presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui assumirà les 
competències de presidència, serveis generals i relacions amb la ciutat de Barcelona, 
que anteriorment venia exercint, per via delegació, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot, com a conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític 
de CiU.   
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació en un mes del termini de resolució de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per donar 
suport a projectes d’educació per al desenvolupament any 2017 (codi: 
201720175120009133), aprovada mitjançant Acord núm. 254/2017 de la Junta de 
Govern, adoptat en sessió de 8 de juny, de tal manera que l’esmentat termini de 
resolució passarà a exhaurir-se el dia 23 de novembre de 2017, i MODIFICAR, d’acord 
amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base número 13 de les específiques 
de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, fins al 23 de 
novembre de 2017. 
 
[...]” 

 
Segon.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1 
de l’Acord núm. 254/2017 de la Junta de Govern, que incorpora les bases específiques 
de la convocatòria esmentada en llengua castellana, en relació amb el segon paràgraf 
de la base específica número 13, el qual passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
 
El plazo para el otorgamiento de las subvenciones será, como máximo, hasta el 23 
de noviembre de 2017. 
 
[...]” 
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Tercer.- MODIFICAR la composició de l’òrgan col·legiat per a l’elaboració de la 
proposta de resolució establert al segon paràgraf de la base 12 de les especifiques de 
l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el següent redactat:  
 

“12 [...] 
 

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  estarà format per les següents 
persones: 
 
• La Presidenta de la Diputació; 
• El Director de Relacions Internacionals; 
• El Comissionat per a les Relacions Internacionals;  
• La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament; i 
• La Cap de la Secció de Suport Municipal i Estratègies. 
 
[...]” 

 
Quart.- MODIFICAR, de manera concordant amb el punt ordinal anterior, l’ANNEX 1 
de l’Acord núm. 254/2017 de la Junta de Govern en relació amb el segon paràgraf de 
la base específica número 12, el qual passarà a tenir el redactat següent: 
 

“12 [...] 
 
La propuesta de concesión de las subvenciones será elaborada por un órgano 
colegiado constituido de acuerdo con aquello previsto en el artículo 22.3 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona y estará 
formado por las siguientes personas: 
• La Presidenta de la Diputación; 
• El Director de Relaciones Internacionales; 
• El Comisionado para las Relaciones Internacionales; 
• La Jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo; y. 
• La Jefa de la Sección de Soporte Municipal y Estrategias. 
 
[...]” 

 
Cinquè.- COMUNICAR els presents acords a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex II 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 dels assajos de control de qualitat, neteja de 
façana i a obra en general, paviment tècnic i de fusta, muntatge de tràmex, 
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col·locació de línia de vida definitiva, talls de mur mitjançant serra o fil de 
diamant, treballs en espais confinats, afectació de via pública, maquinària i 
elements auxiliars, 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. 
 
Per acord del mateix òrgan, en sessió de data 20 de juliol de 2017 (ref. registre 
A 370/17), es va aprovar l’annex I al Pla de seguretat i salut de les obres de referència 
presentat pel contractista, que contemplava les mesures a adoptar en la prevenció de 
riscos derivats del muntatge, desmuntatge i ús d’un muntacàrregues, pastera, projector 
de materials i polispast. 
 
El contractista ha presentat l’annex II al Pla de seguretat i salut aprovat, que contempla 
les mesures a adoptar en la prevenció dels riscos derivats dels assajos de control de 
qualitat, neteja de façana i a obra en general, paviment tècnic i de fusta, muntatge de 
tràmex, col·locació de línia de vida definitiva, talls de mur mitjançant serra o fil de 
diamant, treballs en espais confinats, afectació de via pública, maquinària i elements 
auxiliars, el qual ha estat informat favorablement pel senyor I. M. I. 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 Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 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 II 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 dels assajos de control de qualitat, neteja de façana i a obra en general, 
paviment tècnic i de fusta, muntatge de tràmex, col·locació de línia de vida definitiva, 
talls de mur mitjançant serra o fil de diamant, treballs en espais confinats, afectació de 
via pública, maquinària i elements auxiliars, 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 
 
9.- 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 Calaf, per a finançar l’actuació local “Projecte reurbanització 
carrer Xuriguera”, 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 Calaf va presentar en data 3 agost de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Projecte reurbanització carrer Xuriguera”, 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 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’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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• 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 Calaf  
Actuació:  Projecte reurbanització carrer Xuriguera 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  2.947,12 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 59/2017 

* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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.”  
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.00 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Cardona, per a finançar l’actuació local “Obra de construcció 
d'un camp de vida activa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
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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 Cardona va presentar en data 18 juliol de 2017 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Obra de construcció d'un camp de vida activa”, 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 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. 

 
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 Cardona  
Actuació:  Obra de construcció d'un camp de vida activa 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  2.947,12 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 51/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil 
euros), a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Entorn est can Xarau”.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/2016 va concedir a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el següent crèdit: 
 

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Entorn Est Can Xarau 
Import crèdit:  150.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.123,07 euros 
Anualitats:  10 

Referència: 91/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016), 
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2. Han transcorregut més de dos mesos des de la comunicació de la concessió, sense 
que s’hagi rebut la notificació de l’acceptació, per això s’entén que el beneficiari ha 
renunciat al crèdit. 

 
3. Es va requerir a l’ajuntament en data 21 de febrer de 2017 per si volia continuar 

amb l’expedient amb registre de sortida 17/6837, i rebuda per aquest en data 
27/02/2017. 

 
4. Transcorregut el termini, l’ajuntament no ha manifestat cap fet que contradigui 

aquesta presumpció de renúncia. 
 
Fonaments de Dret 
 
1. El reglament de la Caixa de Crèdit (publicat al BOPB de 1/3/2012) contempla al seu 

article 8.2 que de transcórrer el termini de 2 mesos sense rebre notificació de 
l’acceptació, s’entén que el beneficiari ha renunciat al crèdit, i la Diputació de 
Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que concorrin 
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

 
2. L’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que qualsevol 

modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix procediment que 
per a la seva concessió.  

 
3. Segons la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015) es va definir l’operació. 

 
4. D’acord amb 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, es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit.  

 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE, pels motius indicats a la part expositiva, la 
concessió del crèdit aprovat per la Junta de Govern de data 30/6/2016 que tot seguit 
es detalla i ARXIVAR l’expedient: 
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Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Entorn Est Can Xarau 
Import crèdit:  150.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,51% 
Interessos implícits estimats  4.123,07 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 91/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016), 

 
Segon. NOTIFICAR a l’ajuntament aquesta resolució.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte la concessió d’un crèdit de la Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil 
euros), a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Jocs infantils”.- 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 Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/2016 va concedir a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el següent crèdit: 
 

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Jocs infantils 
Import crèdit:  25.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits estimats  -30,03 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 90/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016), 

 
2. Han transcorregut més de dos mesos des de la comunicació de la concessió, sense 

que s’hagi rebut la notificació de l’acceptació, per això s’entén que el beneficiari ha 
renunciat al crèdit. 

 
3. Es va requerir a l’ajuntament en data 21 de febrer de 2017 per si volia continuar 

amb l’expedient amb registre de sortida 17/6837, i rebuda per aquest en data 
27/02/2017. 

 
4. Transcorregut el termini, l’ajuntament no ha manifestat cap fet que contradigui 

aquesta presumpció de renúncia. 
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Fonaments de Dret 
 
1. El reglament de la Caixa de Crèdit (publicat al BOPB de 1/3/2012) contempla al seu 

article 8.2 que de transcórrer el termini de 2 mesos sense rebre notificació de 
l’acceptació, s’entén que el beneficiari ha renunciat al crèdit, i la Diputació de 
Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que concorrin 
circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

 
2. L’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que qualsevol 

modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix procediment que 
per a la seva concessió.  

 
3. Segons la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015) es va definir l’operació. 

 
4. D’acord amb 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, es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit.  

 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE, pels motius indicats a la part expositiva, la 
concessió del crèdit aprovat per la Junta de Govern de data 30/6/2016 que tot seguit 
es detalla i ARXIVAR l’expedient:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  
Actuació:  Jocs infantils 
Import crèdit:  25.000,00 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,04% 
Interessos implícits estimats  -30,03 euros 
Anualitats:  5 
Referència: 90/2015 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la Resolució de 
29/04/2016 (B.O.E. núm. 104, de 30/04/2016), 
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Segon. NOTIFICAR a l’ajuntament aquesta resolució.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 79.250 € (setanta-nou mil dos-cents cinquanta mil 
euros), a l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local 
“Expropiació finca carrer de la finca Riba, 10”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va presentar en data 31 juliol de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació finca carrer de la finca Riba, 
10”, 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 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. 

 
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 d'Esplugues de Llobregat  
Actuació:  Expropiació finca carrer de la finca Riba, 10 
Import crèdit:  79.250,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  1.334,62 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 57/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 setanta-nou mil dos-cents 
cinquanta euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 95.750 € (noranta-cinc mil set-cents cinquanta 
euros), a l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local 
“Vorera de l'Av. dels Països Catalans”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va presentar en data 31 juliol de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Vorera de l'Av. dels Països Catalans”, 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 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. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  
Actuació:  Vorera de l'Av. dels Països Catalans 
Import crèdit:  95.750,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  1.612,50 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 58/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 noranta-cinc mil set-cents 
cinquanta euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament de Fonollosa, per a finançar l’actuació local “Piscina municipal”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 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 Fonollosa va presentar en data 11 juliol de 2017 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Piscina municipal”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

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

 
2. L’apartat 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’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Fonollosa  
Actuació:  Piscina municipal 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,033% 
Interessos implícits estimats  3.134,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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.”  
 
16.- 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 Manlleu, per a finançar l’actuació local “Treballs revisió POUM”, 
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 Manlleu va presentar en data 11 juliol de 2017 una sol·licitud per 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat 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’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Treballs revisió POUM 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  3.134,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 46/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a 
l’Ajuntament del Masnou, per a finançar l’actuació local “Inversió en obres 
diverses exercici 2017”, 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 del Masnou va presentar en data 12 juliol de 2017 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversió en obres diverses exercici 2017”, 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 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. 

 
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 del Masnou  
Actuació:  Inversió en obres diverses exercici 2017 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  2.947,12 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 48/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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.”  
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 31.368,87 € (trenta-un mil tres-cents seixanta-vuit 
euros amb vuitanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Mura, per a finançar 
l’actuació local “Condicionament canalització aigua Foradot-Arola”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

117 

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 Mura va presentar en data 26 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Condicionament canalització aigua Foradot-Arola”, 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 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. 

 
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 Mura  
Actuació:  Condicionament canalització aigua Foradot-

Arola 
Import crèdit:  31.368,87 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  528,27 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 trenta-un mil tres-cents seixanta-
vuit euros amb vuitanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 21.000 € (vint-i-un mil euros), a l’Ajuntament de 
Polinyà, per a finançar l’actuació local “Actuacions edificis 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. 
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2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 18 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 
de finançar la inversió “Actuacions edificis 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 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. 

 
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:  
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Ens local:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Actuacions edificis municipals 
Import crèdit:  21.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,31% 
Interessos implícits estimats  -196,72 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 52/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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-i-un 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 50.000 € (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de 
Polinyà, per a finançar l’actuació local “Inversions medi ambient”, 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 Polinyà va presentar en data 18 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

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

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

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

 
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 Polinyà  
Actuació:  Inversions medi ambient 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  842,03 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 53/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 € (cinquanta mil euros), a l’Ajuntament de 
Polinyà, per a finançar l’actuació local “Inversions via pública”, 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 Polinyà va presentar en data 18 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Inversions via pública”, 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 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. 

 
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 Polinyà  
Actuació:  Inversions via pública 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  842,03 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 54/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 54.000 € (cinquanta-quatre mil euros), a 
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “mobiliari i equipament 
informàtic”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
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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 Polinyà va presentar en data 18 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “mobiliari i equipament informàtic”, 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 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. 

 
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 Polinyà  
Actuació:  mobiliari i equipament informàtic 
Import crèdit:  54.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,31% 
Interessos implícits estimats  -505,86 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 55/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 cinquanta-quatre 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 93.122,49 € (noranta-tres mil cent vint-i-dos euros 
amb quaranta-nou cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar l’actuació 
local “Millora vorera, reasfaltat i reforma pavelló”, 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 Sallent va presentar en data 6 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Millora vorera, reasfaltat i reforma pavelló”, la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

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

 
2. L’apartat 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’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Millora vorera, reasfaltat i reforma pavelló 
Import crèdit:  93.122,49 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  1.668,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 43/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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 noranta-tres mil cent vint-dos euros 
amb quaranta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 € (seixanta mil cent un euros amb vint-i-
un cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar l’actuació local 
“Expropiació pla especial fàbrica vella II”, 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 Sallent va presentar en data 6 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Expropiació pla especial fàbrica vella II”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016) disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Expropiació pla especial fàbrica vella II 
Import crèdit:  60.101,21 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  1.076,59 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 44/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de seixanta mil cent un mil euros amb 
vint-i-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 21.776,30 € (vint-i-un mil set-cents setanta-sis 
euros amb trenta cèntims), a l’Ajuntament de Sallent, per a finançar l’actuació 
local “Adquisició escenari alumini festes”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sallent va presentar en data 6 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sallent  
Actuació:  Adquisició escenari alumini festes 
Import crèdit:  21.776,30 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,26% 
Interessos implícits estimats  -168,83 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 45/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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-i-un mil set-cents setanta-sis 
euros amb trenta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 91.298,22 € (noranta-un mil dos-cents noranta-vuit 
euros amb vint-i-dos cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar 
l’actuació local “Mobiliari instalacions urbanes”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
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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 Pol de Mar va presentar en data 9 agost de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari instalacions urbanes”, 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 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. 

 
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 Sant Pol de Mar  
Actuació:  Mobiliari instalacions urbanes 
Import crèdit:  91.298,22 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,31% 
Interessos implícits estimats  -855,25 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 61/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 noranta-un mil dos-cents noranta-
vuit euros amb vint-i-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 18.601,98 € (divuit mil sis-cents un euros amb 
noranta-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar 
l’actuació local “Inv. associada al funcionament operatiu de serveis”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va presentar en data 9 agost de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inv. associada al funcionament operatiu de 
serveis”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 
 

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

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

 
2. L’apartat 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. 

 
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.  

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

134 

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 Pol de Mar  
Actuació:  Inv. associada al funcionament operatiu de 

serveis 
Import crèdit:  18.601,98 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,31 
Interessos implícits estimats  -174,46 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 62/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 divuit mil sis-cents un euros amb 
noranta-vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 88.836 € (vuitanta-vuit mil vuit-cents trenta-sis 
euros), a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació 
local “Arranjament carrers i espai públic”, 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 Salvador de Guardiola va presentar en data 6 juliol de 2017 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Arranjament carrers i espai públic”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  
Actuació:  Arranjament carrers i espai públic 
Import crèdit:  88.836,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  1.591,32 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 41/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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 vuitanta-vuit mil vuit-cents trenta-
sis 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.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 45.567,76 € (quaranta-cinc mil cinc-cents seixanta-
set euros amb setanta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Vestidors pavelló”, 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 Salvador de Guardiola va presentar en data 6 juliol de 2017 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat tercer de la Resolució de 16.9.2016 de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016) disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  
Actuació:  Vestidors pavelló 
Import crèdit:  45.567,76 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  816,25 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 42/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta-cinc mil cinc-cents 
seixanta-set euros amb setanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 41.290,97 € (quaranta-un mil dos-cents noranta 
euros amb noranta-set cèntims), a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a 
finançar l’actuació local “Adquisició de mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va presentar en data 14 juliol de 2017 una 

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

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

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

 
2. L’apartat 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. 

 
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 
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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 Vicenç de Castellet  
Actuació:  Adquisició de mobiliari 
Import crèdit:  41.290,97 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* -0,31% 
Interessos implícits estimats  -386,80 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 49/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 quaranta-un mil dos-cent noranta 
euros amb noranta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 133.709,03 € (cent trenta-tres mil set-cents nou 
euros amb tres cèntims), a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a 
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finançar l’actuació local “Inv. i act. en parcs, places i edificis 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 Vicenç de Castellet va presentar en data 14 juliol de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inv. i act. en parcs, places i edificis 
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 la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 
2. L’apartat 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. 

 
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 Sant Vicenç de Castellet  
Actuació:  Inv. i act. en parcs, places i edificis 

municipals 
Import crèdit:  133.709,03 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  2.251,75 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 50/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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-tres mil set-cents nou 
euros amb tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.”  
 
32.- 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 Terrassa, per a finançar l’actuació local “1a. anualitat adquisició 
finca a Torrebonica”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Terrassa va presentar en data 6 juliol de 2017 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “1a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

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

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 225, de 17.9.2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació, 
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’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 Terrassa  
Actuació:  1a. anualitat adquisició finca a Torrebonica 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,33% 
Interessos implícits estimats  3.134,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 39/2017 
* d’acord amb la Resolució de 04.07.2017 (B.O.E. núm. 160, de 06.07.2017) 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.”  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
modificació de la finalitat d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
cinc mil euros), atorgat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb la finalitat de 
finançar l’actuació local “Urb. Plaça Francisco Guisado i espai de jocs”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, amb la finalitat de destinar 63.990,35 € 
(seixanta-tres mil nou-cents noranta euros amb trenta-cinc cèntims), al 
finançament de l’actuació “Urbanització plaça del mercat”, mantenint les 
condicions inicials.- 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. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 10/11/2016 va concedir el 

préstec: 
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Ens local:  Ajuntament de Vilanova del Camí  
Actuació:  Urbanització plaça Francisco Guisado i esp. 

de joc 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23% 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 

Referència: 83/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 16/09/2016 
(B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 

3. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova del Camí va signar el conveni 
regulador en data 17/11/2016. 

 
4. L’Ajuntament de Vilanova del Camí, va presentar en data 10 maig de 2017 una 

sol·licitud per destinar parcialment l’esmentat préstec a finançar la inversió 
“Urbanització plaça del mercat”, com a canvi de destí, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 

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

 
2. L’apartat 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. 

 
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: 
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• 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. MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació 
“Urbanització plaça del mercat”, la concessió del crèdit aprovat per la Junta de Govern 
de 10/11/2016,en el sentit que tot seguit es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Vilanova del Camí  
Actuació:  Urbanització plaça Francisco Guisado i esp. 

de joc 
Import crèdit:  63.990,35 EUR 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 

Referència: 83/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
Segon. REDUIR la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120 en un import seixanta-tres mil nou-cents noranta euros amb 
trenta-cinc cèntims.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 63.990,35 € (seixanta-tres mil nou-cents noranta 
euros amb trenta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, per a 
finançar l’actuació local “Urbanització plaça del mercat”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 10/11/2016 va concedir el 

préstec: 
 

Ens local:  Ajuntament de Vilanova del Camí  
Actuació:  Urbanització plaça Francisco Guisado i 

esp. de joc 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,23 % 
Interessos implícits estimats  2.193,53 euros 
Anualitats:  10 

Referència: 83/2016 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera, sobre el 
principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 
16/09/2016 (B.O.E. núm. 225, de 17/09/2016) 

 
3. La Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Vilanova del Camí va signar el conveni 

regulador en data 17/11/2016. 
 
4. L’Ajuntament de Vilanova del Camí va presentar en data 10 maig de 2017 una 

sol·licitud per destinar parcialment l’esmentat préstec a finançar la inversió 
“Urbanització plaça del mercat”, com a canvi de destí, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

 
2. L’apartat 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. 

 
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. MODIFICAR, amb fons provinents del crèdit per a finançar l’actuació 
“Urbanització plaça del mercat”, la concessió del crèdit aprovat per la Junta de Govern 
de 10/11/2016,en el sentit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Vilanova del Camí  
Actuació:  Urbanització plaça del Mercat 
Import crèdit:  63.990,35 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  1.077,64 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 15/2017 
* d’acord amb la Resolució de 22.08.2017 (B.O.E. núm. 203, de 24.08.2017) 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 seixanta-tres mil nou cents noranta 
euros amb trenta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 25.992,57 € (vint-i-cinc mil nou-cents noranta-dos euros 
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amb cinquanta-set cèntims), a l'Ajuntament d’Arenys de Mar, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017 
 
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’utilitzarà la taula de 
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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 d'Arenys de Mar presentà en data 04/08/2017 una sol·licitud d'un préstec 
de 713.707,84 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 713.707,84 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 713.707,84 EUR amb una 
subvenció d’import de 25.992,57 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 25.992,57 EUR a l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 04/08/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 181.731,27 € (cent vuitanta-un mil set-cents trenta-un 
euros amb vint-i-set cèntims), a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017. 
 
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’utilitzarà la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat presentà en data 23/06/2017 una sol·licitud 
d'un préstec de 4.990.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.990.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.990.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 181.731,27 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 181.731,27 EUR a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 23/06/2017, 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 d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 2.367,24 € (dos mil tres-cents seixanta-set euros amb 
vint-i-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Fonollosa, amb l’objecte de subsidiar el 
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préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017 
 
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’utilitzarà la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Fonollosa presentà en data 11/07/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
65.000,00 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 Fonollosa. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 65.000,00 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 0,654%; 
del qual Diputació de Barcelona subvenciona 65.000,00 EUR amb una subvenció 
d’import de 2.367,24 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i 
amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 2.367,24 EUR a l'Ajuntament de Fonollosa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
11/07/2017, 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 Fonollosa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 6.191,25 € (sis mil cent noranta-un euros amb vint-i-cinc 
cèntims), a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
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2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017. 
 
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 
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Llinars del Vallès presentà en data 18/07/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 170.000,00 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 Llinars del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 170.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 170.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 6.191,25 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 6.191,25 EUR a l'Ajuntament de Llinars 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 18/07/2017, 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 Llinars 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.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 31.575,35 € (trenta-un mil cinc-cents setanta-cinc euros 
amb trenta-cinc cèntims), a l'Ajuntament del Masnou, amb l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
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2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017 
 
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’utilitzarà la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament del Masnou presentà en data 18/07/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
867.000,00 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 del Masnou. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 867.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 867.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 31.575,35 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 31.575,35 EUR a l'Ajuntament del Masnou 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 
18/07/2017, 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 del Masnou, 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.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 30.956,23 € (trenta mil nou-cents cinquanta-sis euros 
amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
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inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017 
 
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’utilitzarà la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

159 

mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans presentà en data 06/07/2017 una sol·licitud 
d'un préstec de 850.000,00 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 Palau-solità i 
Plegamans. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 850.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 850.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 30.956,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
   
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 30.956,23 EUR a l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 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 06/07/2017, 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 Palau-solità i Plegamans, 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.” 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 156.602,10 € (cent cinquanta-sis mil sis-cents dos euros 
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amb deu cèntims), a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves 
pròpies“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, 
acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de 
transferència, atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017. 
 
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’utilitzarà la taula de 
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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 Sant Joan Despí presentà en data 06/07/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 4.300.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 4.300.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.300.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 156.602,10 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 156.602,10 EUR a l'Ajuntament de Sant Joan 
Despí per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 06/07/2017, 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 Joan Despí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 16.461,43 € (setze mil quatre-cents seixanta-un euros 
amb quaranta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb l’objecte 
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de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017 
 
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’utilitzarà la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Vilanova del Vallès presentà en data 03/07/2017 una sol·licitud d'un 
préstec de 452.000,00 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 Vilanova del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 452.000,00 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 
0,654%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 452.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 16.461,43 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 16.461,43 EUR a l'Ajuntament de Vilanova 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 03/07/2017, 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 Vilanova 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.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda de modificació del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament de Barcelona, en data 6 de febrer de 2017, amb l’objecte 
d’autoritzar la instal·lació d’un mòdul provisional, situat a la zona est de les 
instal·lacions esportives del Recinte Mundet, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries del 

Recinte Mundet, inscrit amb el codi d’actiu F000043, amb naturalesa jurídica de bé 
de domini públic, on es troben concretament 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 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-Administrativa i de Gestió 
Immobiliària, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 
3. El 8 de juny de 2000, la que era la Comissió de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar un acord 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 de les 
Llars Mundet, així com minuta del conveni a formalitzar. 

 
4. El 14 de febrer de 2001 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona el conveni referit, del qual es van aprovar respectives 
addendes el 28 de juny de 2001 i el 20 de juliol de 2017.  

 
5. Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té autorització per instal·lar 2 conjunts de 

mòduls prefabricats provisionals en virtut del conveni formalitzat entre ambdues 
institucions el 6 de febrer de 2017, la minuta del qual va aprovar la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona el 28 de juliol de 2016. La vigència d’aquest conveni 
és fins a la construcció del nou edifici que ha d’ubicar totes les dependències dels 
diferents serveis de la zona est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet, i 
en tot cas, com a màxim, fins el 31 de desembre de 2019. 

 
6. D’acord amb l’antecedent expositiu VII i l’acord quart del conveni referit, 

l’autorització queda subjecta al contingut de l’informe de la Subdirecció d’Edificació 
de data 24 de maig de 2016, que estableix que la instal·lació del segon grup de 
mòduls prefabricats que es va informar favorablement, queda condicionada a que 
se segueixin adequant les instal·lacions a les consideracions d’accessibilitat, 
seguretat i durabilitat en relació amb la normativa tècnica del Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 
7. El 22 de maig de 2017, la Direcció de Llicències i Espai Públic del Departament 

d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona 
ha presentat instància, número de registre 1700022535, en la qual sol·licita 
instal·lar un mòdul destinat a vestuari adaptat a persones amb mobilitat reduïda, 
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d’acord amb el “Projecte d’instal·lació d’un mòdul de minusvàlids al recinte Llars 
Mundet” aportat com a documentació adjunta.  

 
8. El 22 de juny de 2017, la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació 

de Barcelona ha emès informe tècnic favorable relatiu al projecte si bé, atesa la 
manca de detall de la proposta, determina unes consideracions relatives a l’actuació 
per procurar evitar situacions de risc per lliscament inadequat i desnivells a l’interior 
de la zona de serveis, habilitar les ajudes tècniques necessàries i garantir l’accés 
adequat al mòdul des de l’exterior. 

 
9. 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, ambdós de data 4 de 
setembre de 2017. 

 
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. 

 
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 a la 

Presidència 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 Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat en la Junta de Govern 

aquesta competència d’acord amb l’apartat 3.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, sobre 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

166 

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 per a la instal·lació d’un mòdul 
prefabricat provisional adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, fins a la construcció del nou edifici que ha d’ubicar totes les 
dependències, i en tot cas, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2019. 
 
Segon. MODIFICAR el pacte tercer del conveni signat el 6 de febrer de 2017 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Tercer. APROVAR una addenda per modificar el pacte tercer del conveni esmentat 
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“Modificació del conveni de 6 de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la regulació de l’autorització per a la instal·lació 
d’uns mòduls provisionals situats a la zona est de les instal·lacions esportives del 
Recinte Mundet, a favor de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per... 
 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
El conveni de 6 de febrer de 2017 signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona regula les condicions de l’autorització, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, per 
a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats provisionals per a diferents serveis de les 
instal·lacions esportives de la zona est del Recinte Mundet, fins que es construeixi l’edifici 
que hagi d’ubicar les dependències o com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. 
 
D’acord amb l’antecedent expositiu VII i l’acord quart del conveni referit, l’autorització queda 
subjecta al contingut de l’informe de la Subdirecció d’Edificació de data 24 de maig de 2016, 
que estableix que la instal·lació del segon grup de mòduls prefabricats que es va informar 
favorablement, queda condicionada a que se segueixin adequant les instal·lacions a les 
consideracions d’accessibilitat, seguretat i durabilitat en relació amb la normativa tècnica del 
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
El 22 de maig de 2017, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat sol·licitud i projecte per 
instal·lar un nou mòdul adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
La Diputació de Barcelona ha aprovat la subscripció d’aquesta addenda per Dictamen de la 
Junta de Govern de data ................., d’acord amb la competència delegada per la 
Presidència de la corporació en virtut de 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 
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Barcelona diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 
14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 tercer del conveni subscrit el 6 de febrer de 2017, d’acord amb els següents 
 

PACTES 
 
Primer. Modificació del pacte tercer 
 
La redacció actual del pacte tercer del conveni signat el 6 de febrer de 2017 és la que es 
transcriu a continuació: 
 

“Tercer.- Destinació 
 
La instal·lació dels mòduls prefabricats provisionals es concreta en la ubicació d’un 
primer conjunt de mòduls composat de: 
 
- 10 ut. Conjunts modulars per vestuaris/sanitaris de mides totals exteriors per conjunt 

de 6,36x4,72 m o similars, instal·lats a doble planta formant 5 blocs. S’inclouran 5 
mòduls d’escales per accedir als mòduls situats a planta primera 

- 1 ut. Conjunt modular de guixetes instal·lat a la planta baixa de mides totals exteriors 
de 6,36x4,72 m o similars 

- 1 ut. Mòdul prefabricat de mides totals exteriors 4,36x2,36 m. on s’ubica la caldera 
 

I un altre conjunt composat dels següents elements: 
 

- 2 ut. vestidors d’homes, superposats en dues plantes de 6,10x4,90 m cadascun 
- 1 ut. vestidor de dones de 4,90x4,90 m 
- 1 ut. bar + magatzem de 5,94x4,40 m 
- 1 ut. WC homes-dones de 2,20x5,50 m 
- 1 ut. infermeria de 2,20x6,45 m 
- 1 ut. vestidor d’àrbitres de 2,20x6,45 m.” 
 
La nova redacció, segons la sol·licitud i el projecte d’instal·lació d’un mòdul per a 
persones amb mobilitat reduïda, es transcriu a continuació: 
 
“Tercer.- Destinació 
 
La instal·lació dels mòduls prefabricats provisionals es concreta en la ubicació d’un 
primer conjunt de mòduls composat de: 

 
- 10 ut. Conjunts modulars per vestuaris/sanitaris de mides totals exteriors per conjunt 

de 6,36x4,72 m o similars, instal·lats a doble planta formant 5 blocs. S’inclouran 5 
mòduls d’escales per accedir als mòduls situats a planta primera 

- 1 ut. Conjunt modular de guixetes instal·lat a la planta baixa de mides totals exteriors 
de 6,36x4,72 m o similars 

- 1 ut. Mòdul prefabricat de mides totals exteriors 4,36x2,36 m. on s’ubica la caldera 
 

Un altre conjunt composat dels següents elements: 
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- 2 ut. vestidors d’homes, superposats en dues plantes de 6,10x4,90 m cadascun 
- 1 ut. vestidor de dones de 4,90x4,90 m 
- 1 ut. bar + magatzem de 5,94x4,40 m 
- 1 ut. WC homes-dones de 2,20x5,50 m 
- 1 ut. infermeria de 2,20x6,45 m 
- 1 ut. vestidor d’àrbitres de 2,20x6,45 m 

 
I un mòdul provisional tipus A-410 amb ús de vestuari i servei adaptat d’aproximadament 
10 m2, emplaçat segons el plànol que s’acompanya com a annex II.” 
 

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.” 

 
Quart. SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 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. 
 
Cinquè. DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 
ANNEX al dictamen, data de la proposta 05/09/2017, referit a l’addenda que 
modifica el conveni de 6 de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la regulació de l’autorització per a la instal·lació 
d’uns mòduls provisionals situats a la zona est de les instal·lacions esportives 
del Recinte Mundet, a favor de l’Ajuntament de Barcelona.  
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44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’autorització d’ús gratuït de la finca situada al Passeig de la Misericòrdia, 
número 13, de Canet de Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar.- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària d’una finca, situada al Passeig de la 
Misericòrdia, número 13 del municipi de Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2, 
on es troba un edifici amb planta baixa i primera planta, i una superfície edificada de 
217,59 m2, cadascuna d’elles, i que té naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte 
a un servei públic, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb els 
codis d’actiu F000078 a nivell de terreny i F001032 a nivell d’edifici. 
 
En data 29 d’octubre de 2009 per acord de la Junta de Govern s’aprova la minuta de 
conveni d’autorització d’ús a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la finca i 
l’edifici situat al Passeig de Misericòrdia, número 13 de Canet de Mar, amb la voluntat 
d’ubicar-hi una Escola de Música. El 15 de novembre de 2009 es signa el conveni a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar per un període de 4 anys fins el 14 de 
novembre de 2013 i prorrogable de forma expressa per 4 anys més. 
 
L’Escola de Música de Canet actualment és un centre d’ensenyament musical que té 
el suport de l’Ajuntament. Des dels inicis els seus objectius van ser difondre la música i 
donar solució a una demanda real dels ciutadans de Canet. 
 
L’Escola de Música de Canet ha aconseguit integrar-se a la vida cultural i social local i 
fer de la Música un fet quotidià, a l’abast de tothom. 
 
Amb posterioritat l’Ajuntament de Canet de Mar comunica a la Diputació de Barcelona 
que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juny de 2013 va prendre l’acord 
d’aprovar la sol.licitud de la prorroga del conveni amb la Diputació de Barcelona per a 
l’autorització d’ús del referit l’immoble com a Escola de Música. A l’escrit es fa 
referència a un informe emès per la tècnica municipal d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Canet de Mar de data 7 de juny de 2013, en el que es manifesta la conveniència de 
prorrogar el conveni, atès que l’activitat de l’Escola de Música es continua 
desenvolupant al municipi i és l’unica que presta aquest servei el qual es pot qualificar 
d’interès o utilitat pública. 
 
En data 12 de setembre de 2013 s’aprova per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona la pròrroga del referit conveni d’autorització d’ús a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per quatre anys més des del 15 de novembre de 2013 
fins al 14 de novembre de 2017. 
 
Per escrit de 14 de març de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar comunica a la 
Diputació de Barcelona el seu interès per continuar la línia de col.laboració amb la 
nostra corporació i continuar ocupant la finca i l’edifici del carrer Misericòrdia, número 
13 de Canet de Mar, com a conseqüència, atès que el 14 de novembre de 2017 
finalitza la pròrroga prevista al referit conveni d’autorització d’ús. 
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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 l’Ajuntament de Canet de Mar i 
tramitar la proposta i la minuta de conveni d’autorització d’us a favor de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Aquest conveni té com a finalitats la promoció i posada a disposició per part de la 
Diputació de Barcelona dels espais esmentats per tal de donar suport a les activitats 
culturals de l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant el manteniment d’una Escola de 
Música al municipi, fomentant la música i la cultura, atès que l’Escola de Música és la 
única que presta aquest servei al municipi. 
 
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, tenen plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns. 
 
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. 
 
L’article 57 de la LRBRL, juntament amb els articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Règim jurídic del sector públic, i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, contenen la regulació jurídica dels convenis.  
 
Segons l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
administracions públiques, respecte a les autoritzacions sobre béns de domini públic, 
en relació a la resta del Capítol I del Títol IV de la mateixa norma, que regula la 
utilització dels béns i drets de domini públic, es considera que l’operació patrimonial 
més adient per a la posada a disposició de l’espai sol·licitat és la de l’autorització d’ús 
pel procediment d’adjudicació directa. 
 
D’acord amb l’article 83.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; l’article 56 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i els articles 75.3 i 178 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, relatius 
als principis de publicitat i transparència, se sotmet aquesta autorització d'ús a 
informació pública. 
 
A l’expedient consten la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de data 5 i 6 de 
setembre de 2017, respectivament. 
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Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial és aplicable l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local. 
 
Vist 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), d’acord amb el qual correspon l’aprovació 
de l’autorització d’ús a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació de la Presidència, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’autorització d’ús de la finca situada al Passeig de 
la Misericòrdia, número 13, de Canet de Mar. 
 
Segon.- APROVAR la minuta de conveni de regulació de les condicions de 
l’autorització a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

«CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR PER A L’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA, NÚM. 13, DE CANET DE MAR. 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per....... 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, ..........representat per.....  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària d’una finca, situada al Passeig de la Misericòrdia, 
número 13 del municipi de Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2, on es troba un 
edifici amb planta baixa i primera planta, i una superfície edificada de 217,59 m2, cadascuna 
d’elles, i que té naturalesa jurídica de bé de domini públic afecte a un servei públic, que 
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000078 a nivell de 
terreny i F001032 a nivell d’edifici. 
 
II. L’Ajuntament de Canet de Mar com a entitat local bàsica de l’organització territorial de 
l’estat i part de l’organització territorial de Catalunya té personalitat jurídica plena i total 
capacitat pel compliment de les seves finalitats, gaudint d’autonomia per la gestió dels seus 
interessos. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a aquest acte en virtut de l’article 5 
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
III. En data 29 d’octubre de 2009 per acord de la Junta de Govern s’aprova la minuta de 
conveni d’autorització d’ús a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la finca i l’edifici 
situat al Passeig de Misericòrdia, número 13 de Canet de Mar, amb la voluntat d’ubicar-hi 
una Escola de Música. El 15 de novembre de 2009 es signa el conveni a favor de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar per un període de 4 anys fins el 14 de novembre de 2013 i 
prorrogable de forma expressa per 4 anys més.  
 
IV. L’Escola de Música de Canet és un centre d’ensenyament musical té el suport de 
l’Ajuntament. Des dels inicis els seus objectius van ser difondre la musica i donar solució a 
una demanda real dels ciutadans de Canet 
 
V. Amb posterioritat l’Ajuntament de Canet de Mar comunica a la Diputació de Barcelona 
que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juny de 2013 va prendre l’acord d’aprovar 
la sol.licitud de la prorroga del conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’autorització 
d’ús de l’immoble situat al Passeig de la Misericòrdia, 13 com a Escola de Música. A l’escrit 
es fa referència a un informe emès per la tècnica municipal d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Canet de Mar de data 7 de juny de 2013, en el que es manifesta la conveniència de 
prorrogar el conveni, atès que l’activitat de l’Escola de Música es continua desenvolupant al 
municipi i és l’unica que presta aquest servei el qual es pot qualificar d’interès o utilitat 
pública. 
 
VI. En data 12 de setembre de 2013 s’aprova per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona la pròrroga del referit conveni d’autorització d’ús a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per quatre anys més des del 15 de novembre de 2013 fins al 
14 de novembre de 2017. 
 
VII. Amb posterioritat per escrit de 14 de març de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar 
comunica a la Diputació de Barcelona el seu interès per continuar la línia de col.laboració 
amb la nostra Corporació i continuar ocupant la finca i l’edifici del carrer Misericòrdia, 
número 13 de Canet de Mar, com a conseqüència que el 14 de novembre de 2017 finalitza 
la pròrroga prevista al conveni d’autorització d’ús. 
 
VIII. 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 Ajuntament de Canet de Mar i tramitar la 
proposta i la minuta de conveni d’autorització d’us a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
IX. 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 
amb les institucions i administracions de Catalunya i els ens que en conformen el seu sector 
públic 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.  
 
X. La competència en matèria d’autorització d’acord amb l’article 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 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 
2016),aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, 
correspon a la Junta de Govern l’autorització d’ús de béns immobles per delegació de la 
Presidència . 
 
XI. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, i dins l’àmbit de les 
seves competències, les parts han acordat regular per conveni l’autorització d’ús a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per tal que aquest assoleixi les seves finalitats culturals i 
d’atenció a les persones esmentades. 
 
XII. L’Ajuntament de Canet de Mar també ha aprovat mitjançant ........., la subscripció del 
present conveni amb la Diputació de Barcelona.........  
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XIII. La Diputació de Barcelona, mitjançant dictamen aprovat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de..... va aprovar la subscripció del present conveni amb la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, que es regeix pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni. 
 
És objecte d’aquest conveni la regulació de l’autorització d’us per part de la Diputació de 
Barcelona a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant, Ajuntament) de la finca i 
l’edifici situat al Passeig de la Misericòrdia, número 13 de Canet de Mar. 
 
Segon. Identificació de la finca i l’edifici. 
 
La finca i l’edifici es troben situats al Passeig de la Misericòrdia número 13, del municipi de 
Canet de Mar, amb una superfície de 396 m2 on es troba un edifici de planta baixa i primera 
planta amb una superfície construïda de 217,59 m2 cadascuna d’elles i consta inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona amb els codis d’actiu F000078 a nivell de 
terreny i F001032 a nivell d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé de domini públic. 
 
Tercer. Destinació de la finca i l’edifici. 
 
3.1 L’ajuntament ha de destinar la finca i l’edifici objecte del present conveni a Escola de 

Música del municipi de Canet de Mar, per fomentar la música i la cultura i satisfer una 
demanda dels ciutadans del municipi de Canet de Mar, de manera que no podran ser 
utilitzats amb finalitats diferents. 

 
3.2 L’ajuntament no pot subrogar, traspassar, arrendar o cedir de qualsevol altra forma 

l’ús de la finca i l’edifici objecte del present conveni, ni tampoc l’autorització per al seu 
ús, atès que s’ha tingut en compte característiques pròpies de l’autoritzat. 

 
Quart. Entrada en vigor i durada del conveni. 
 
4.1 El present conveni entra en vigor a comptar de la data de la darrera signatura, 

moment a partir del qual estarà plenament vigent i desplegarà tots els seus efectes a 
partir del 15 de novembre de 2017 . 

 
4.2 El conveni té una durada de 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 14 de 
novembre de 2021. 

 
Cinquè. Contraprestació econòmica. 
 
L’ autorització d’ús és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació econòmica. 
 
Sisè. Gestió. 
 
6.1 L’ajuntament ha de gestionar la utilització de l’edifici de manera directa o per l’entitat 

que determini. 
 
6.2 Així mateix l’ajuntament assumeix en qualsevol cas les responsabilitats que se’n 

puguin derivar.  
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Setè. Lliurament de la finca i l’edifici. 
 
La finca i l’edifici han estat lliurats a l’ajuntament, amb anterioritat a la signatura del present 
conveni mitjançant el conveni de 15 de novembre de 2009 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Canet de Mar pel qual es va aprovar l’autorització d’ús de la finca i l’edifici 
del Passeig Misericòrdia, número 13 a favor del referit ajuntament, per un període de 4 
anys. 
 
Vuitè. Provisió de mitjans materials. 
 
L’ajuntament ha de proveir tots els mitjans materials necessaris perquè la destinació 
prevista de la finca i l’edifici en aquest conveni pugui ser efectiva per al desenvolupament de 
l’activitat prevista, i es retirarà en un termini no superior als trenta dies després de l’extinció 
del conveni o finalització temporal del mateix, passats els quals s’entendrà que tot allò no 
retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona 
 
Novè. Subministrament continus. 
 
Són a càrrec de l’ajuntament, directament, la gestió de l’alta i el pagament dels serveis 
relatius als subministraments elèctric, d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots els que 
calguin per acomplir adequadament la finalitat establerta en el present conveni. 

 
Desè. Obligacions econòmiques diverses. 

 
L’ajuntament assumeix el pagament de les despeses, tributs i altres gravàmens que puguin 
originar-se en la finca i l’edifici objecte d’aquest conveni o en resultin de la seva utilització, i 
en tot cas el de l’Impost de Béns Immobles. 
 
Onzè. Obres de conservació, millora manteniment i reparació. 
 
11.1 Són a càrrec de l’ajuntament, les obres d’adequació del bé immoble per a la finalitat a 

que s’ha de destinar d’acord amb aquest contracte. 
 
11.2 L’Ajuntament ha de realitzar al seu càrrec les obres de conservació, manteniment, 

millora i reparació del bé immoble i d’adequació dels espais a la normativa.  
 
11.3 Cal autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, per a la realització de totes les 

obres que requereixin projecte i/o memòria d’obres d’acord amb la normativa vigent. 
 
11.4 A aquest efecte, l’ajuntament presentarà el projecte i/o la memòria de les obres a la 

Diputació de Barcelona, prèvia comunicació de la intenció de realitzar l’obra a la 
Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, o unitat que la substitueixi. 

 
11.5 En cas que els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona emetin un informe 

desfavorable al projecte i/o memòria presentats, l’ajuntament ha de tornar a presentar 
el projecte i/o memòria d’obres d’acord amb les observacions realitzades per la 
Diputació de Barcelona. En aquest cas, les obres no es podran iniciar fins que la 
Diputació de Barcelona doni el vistiplau a l’esmena del projecte. 

 
11.6 La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de denegar l’autorització d’obres de 

millora i d’obres diferents a les relacionades en els apartats anteriors. 
 
11.7 No cal autorització prèvia de la Diputació de Barcelona de les obres que no 

requereixin projecte d’acord amb la normativa d’aplicació i no ampliïn el volum de 
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l’edifici, no afectin l’estructura del mateix o la configuració o distribució interior, 
excepte que es refereixin a la pintura de la façana de l’edifici. En aquest darrer cas, 
cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 

 
Dotzè. Obres extraordinàries. 
 
12.1. Qualsevol obra de caràcter extraordinari que resulti necessària per tal que l’espai 

objecte d’aquest conveni sigui adequat i segur per continuar complint la seva funció i 
el destí acordat i que no estigui contemplada en els apartats anteriors, serà realitzada 
per l’ajuntament al seu càrrec, incloses les obres d’adequació dels espais a nova 
normativa. 

 
12.2. Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés desfavorable no es podran iniciar les 
obres fins a la seva esmena amb la conformitat de la Diputació de Barcelona.  

 
12.3. Una vegada autoritzades les obres per la Diputació de Barcelona, l’ajuntament haurà 

de tramitar i pagar al seu càrrec l’obtenció dels permisos i de les llicències que 
s’escaiguin, les quals, un cop obtingudes, s’hauran de presentar davant dels serveis 
tècnics de la Diputació. 

 
12.4. L’ajuntament comunicarà l’inici d’obres als serveis tècnics de la corporació, que 

podran estar presents i fer-ne el seguiment que considerin oportú.  
 
12.5. Finalitzades les obres, l’ajuntament lliurarà un joc de plànols actualitzat conforme amb 

l’execució de les obres. 
 

Tretzè. Permisos i llicències. 
 
Si per l’exercici de les activitats que s’hagin de desenvolupar en l’edifici fossin necessaris 
permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens públics, serà 
responsabilitat exclusiva de l’ajuntament la seva obtenció així com el pagament de tributs, 
gravàmens o qualsevol altre import relacionat o derivat dels mateixos. 
 
Catorzè. Responsabilitats i assegurances. 
 
14.1. La Diputació de Barcelona està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 

civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els espais cedits objecte d’aquest 
conveni. 

 
14.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o 

seguretat respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general de l’edifici 
objecte d’aquesta autorització d’ús. 

 
14.3.  L’Ajuntament és responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 

persones, els béns i els espais utilitzats sempre que hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 

 
14.4.  En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 

perjudicis, l’ajuntament rescabalarà a la Diputació de Barcelona el seu import, sempre 
que hi hagi causa imputable al funcionament  i/o a les activitats que s’hi 
desenvolupen, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants 
directes dels danys. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

178 

14.5.  Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament ha de contractar o 
ha d’incloure a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials, l’edifici i la finca objecte d’aquesta autorització, per tal de cobrir els danys 
que per determinades causes es puguin produir. 

 
14.6.  Les indemnitzacions que l’Ajuntament obtingui pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s’han de destinar a assumir les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos.  

 
Quinzè. Seguretat. 
 
L’ajuntament haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que la finca i l’edifici 
l’autorització del qual es regula pel present conveni, compleixin, en tot moment, la normativa 
vigent respecte a l’aforament de persones, mesures de seguretat i evacuació. 
 
Setzè. Causes d’extinció del conveni. 
 
El present conveni s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de l’ajuntament, per les 
causes següents: 
 
a) Per revocació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic que es regula en el 

present conveni, d’acord amb les causes previstes en la legislació patrimonial. 
 
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 realització de l’objecte del conveni o finalització 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 devolució de l’espai, per la disponibilitat d’espais més adients o específics per a 

les activitats per a les quals s’autoritza l’ús de l’espai. 
 
Dissetè. Efectes de l’extinció del conveni. 
 
17.1.  L’ajuntament s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de 

Barcelona, l’espai autoritzat del present conveni, en el termini d’un mes des de 
l’extinció del conveni independentment del seu motiu, i reconeix la potestat d’aquesta 
per acordar-ne i executar-ne, per si mateixa el llançament. 

 
17.2.  L’extinció de l’autorització comportarà la reversió de les obres, millores i les 

instal·lacions que s’hagin realitzat en l’edifici objecte del present conveni, a favor de la 
Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de l’ajuntament. 

 
17.3.  L’ajuntament restituirà en adequat estat d’ús l’edifici, incloses les instal·lacions i obres 

i millores realitzades, i d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell 
moment.   

 
17.4.  Les parts formalitzaran la devolució de l’edifici objecte d’aquest conveni mitjançant un 

acta de recepció.  
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En aquest document es farà constar a banda de la informació de caràcter general relativa al 
dia de la recepció efectiva i les persones presents, la següent informació: 
 
• Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 
• L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant fotografies si escau. 
• L’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió a benefici 

de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de l’ajuntament. 
• En cas d’existir, relació de construccions i d’instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar 

i es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de Barcelona sense dret 
a indemnització a favor de l’ajuntament. 

• En un Annex, còpia de les últims factures pagades dels subministres.  
 
Divuitè.- Constitució d’una comissió de seguiment. 
 
18.1.  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. 

 
18.2.  El seu règim d’actuació s’adequarà a allò establert per la normativa bàsica que regula 

el règim del sector públic. 
 
Dinovè. Naturalesa del conveni, procediment i jurisdicció competent. 
 
19.1.  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. 

 
19.2.  La jurisdicció competent per resoldre qüestions litigioses derivades del present 

conveni és la jurisdicció contenciosa i administrativa i les parts acorden la submissió 
expressa als jutjats i tribunals de Barcelona. 

 
19.3.  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. 
 
Vintè. 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. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Tercer.- DETERMINAR que l’autorització de l’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, 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. 
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Quart.- 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. 
 
Cinquè.- DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideren aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades 
a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa “Anem al Teatre”, per al curs escolar 2017-2018.- 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: 
 
“L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions artístiques dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts 
escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dona suport a la 
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la 
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques 
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a 
l’oferta cultural i artística per als escolars. 
 
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 aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les programacions d’arts 
escèniques i musicals professionals en horari escolar, en els municipis de la província 
de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre i que són 
gestionades directa o indirectament pels ajuntaments. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOS 
CENTS QUATRE MIL EUROS (204.000.- EUR) dels quals cent dos mil euros 
(102.000.- EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2017 i cent dos mil euros 
(102.000.- EUR) aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries anàlogues del 
pressupost per a l’exercici 2018. 
 
Inicialment les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost que es veuran 
afectades són: G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300, tot i que depenen de la 
diferent tipologia dels ens beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions 
pressupostàries següents: G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700. 
 
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 especifiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria 201720175120009303, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts 
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 
2017-2018, 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 LES PROGRAMACIONS 
D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA 
ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2017-2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009303 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui 
la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar 
suport a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, 
per al curs 2017-2018, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al teatre. 
 
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en 
horari escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant. 
 
La programació s’ha de regir pels criteris pedagògics i organitzatius següents: 
 
a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats 

per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà 
constar d’un mínim de 2 espectacles. 

b) Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. 

c) Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2017 i el 30 de juny de 2018. 
d) Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes. 
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e) Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de 
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi 
no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a 
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir 
les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat.  

f) Les sessions de teatre debat realitzades al mateix centre docent, també són objecte 
de la present convocatòria. El teatre debat consisteix en unes sessions de teatre 
que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors 
conduït per la mateixa companyia. Aquestes sessions són adreçades a grups 
reduïts, per un màxim de 70 alumnes, per garantir la proximitat i la màxima 
participació en el debat.  

 
Queden excloses de suport: 

 
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent excepte les sessions 

de teatre debat. 
c) Les sessions de cinema.  

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

 
• Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments. 
• Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals. 
• Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu. 
• Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població 

infantil i juvenil. 
 

3. Període d’execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el curs escolar 2017-2018 (de l’1 de 
setembre de 2017 al 30 de juny de 2018). 

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

 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de 
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que 
acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per 
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
• Que siguin ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 

oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de 
les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el 
Vallès Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme, podran participar els municipis 
de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera; i 
d’Osona podrà participar el municipi de Centelles. 

 
• Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant. 
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió 
Artística. 
 
3. Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del 
programa ofertat (contractació de companyies, confecció de la programació, gestió 
d’inscripcions i cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de 
gestió recollides a la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis.  
 
4. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar 
durant el curs escolar 2017-2018 (de l’1 de setembre de 2017 al 30 de juny de 2018). 
 

5. Documentació a aportar 
 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent, els models de la 
qual es troben a l’annex 3 de la present resolució:  

 
1) Programació proposada, mitjançant el model excel que es podrà descarregar tant al 

Portal de Tramitació Electrònica (veure punt 6) com al següent enllaç: 
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà d’incorporar la següent 
informació: nom de la companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, nombre de 
passis previstos, nombre d’espectadors inscrits a cada espectacle, cicle per al qual 
es programa, fitxa artística (en cas de no adjuntar el programa editat), teatre a on es 
programa i municipi on s’ubica el teatre (Annex I) 

 
2) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model excel que es podrà descarregar 

tant al Portal de Tramitació Electrònica (veure punt 6) com al següent enllaç: 
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà d’incorporar la següent 
informació: nombre de funcions, nombre d’espectadors, nombre d’espectadors amb 
transport interurbà, nombre d’espectadors amb transport urbà, nombre d’escoles 
participants i el pressupost desglossat per conceptes d’ingressos (entrades dels 
alumnes i altres subvencions i/o patrocinis) i despeses (caixets, lloguer del teatre o 
espai escènic, transport interurbà, transport urbà, gestió externalitzada, assistència 
tècnica i lloguer de material escènic) (Annex II) 

 
3) Declaració responsable (Annex III): 

 
a) Declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
b) Declaració responsable que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de 

subvencions. 
c) Declaració de compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la 

resta de condicions de la subvenció. 
d) Declaració de 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. 

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat.  

 
4) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 

de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, 
d’acord amb el model normalitzat (Annex IV) 
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5) Indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat en base a una relació jurídica 
prèvia i preexistent, si s’escau (Annex V) 

 
6) Altres documents  que el beneficiari consideri adient aportar. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en el seu format original (word, 
excel) al Portal de Tramitació Electrònica. 
 
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 

 
6.1. Termini 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà 
transcorreguts 10 dies hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
6.2. Forma i lloc 
 
La sol·licitud de subvenció es realitzarà a través del Portal de Tramitació Electrònica de 
la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).   
 
6.3. Procediment de sol·licitud a través del Portal 

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

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 

- El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les, modificar-les i consultar-ne 
l’estat de la tramitació. 

 
- Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els 

càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les 
funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 

 
- Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i 

presentació de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la 
secretaria de l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

 
- Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona 

jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma 
PSIS posada a disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de 
conformitat amb el previst a la Seu Electrònica de la Diputació 
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp). 

 
- L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 

efectes que del seu ús se’n derivin. 
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6.4. Registre electrònic 
 

- Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de 
registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com també, la resta de dades previstes en la normativa reguladora 
del Registre electrònic de la Diputació. 

 
- La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 
- Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats 

podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la 
Seu Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp 

 
6.5. Consulta i seguiment de sol·licituds 

 
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 
presentades a la Diputació. 
 
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 
a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 

revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o 
no d’incidències esmenables. 

 
b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 

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

 
c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 

detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 

 
d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
 
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor 

valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels 
requisits administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant. 

 
f) "Finalitzada" : Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, 

es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la 
seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 

 
6.6. Esmena a instància de l’ens 
 
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les 
sol·licituds que es trobin en estat de “lliurada”. 
 
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta, 
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 
6.7. Revisió de sol·licituds i esmena 
 
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 
sol·licituds. 
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En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es 
procedirà de la següent manera: 

 
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, 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 
la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat 
del requeriment d’esmena al Portal. 

b) L’ens sol·licitant disposarà de tres dies hàbils des de l’emissió del correu electrònic 
d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal. 

c) L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de 
la sol·licitud. El termini d’esmena serà de cinc dies hàbils comptadors a partir de la 
data de l’accés a l’expedient disponible al Portal. 

 
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una 
esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
6.8. Criteris automàtics d’esmena 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a 
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval 
sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 
 

7. Procediment de concessió 
 

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

 
8. Criteris objectius de valoració de les programacions i d’atorgament de la 

subvenció 
 

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
1. Programació proposada fins a 100 punts, es valorarà: 

 
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles: Es donarà la màxima puntuació a aquelles 
programacions que presentin propostes artístiques amb òptima coherència entre la 
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística 
també es valorarà tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector 
d’aquell espectacle). Si la Diputació requereix a l’ajuntament més informació sobre un 
espectacle i no li és facilitada, aquest espectacle no es tindrà en compte en la 
valoració. Fins a 40 punts 
 
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa, circ, màgia....). Es 
valoraran positivament les programacions que ofereixin varietat de gèneres artístics. 
Fins a 30 punts: 
 

- 3 gèneres artístics o més (teatre, música, dansa, circ, etc.): 30 punts 
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- 2 gèneres artístics: 20 punts * 
- 1 gènere artístic: 10 punts 
 
*En el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants, que poden presentar una 
programació d’un mínim de 2 espectacles, rebran la màxima puntuació si són de 
dos gèneres diferents. 

 
Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu: es valorarà que 
la temàtica, la posada en escena i la interpretació dels espectacles sigui idònia i 
adequada al nivell educatiu proposat. Es donarà la màxima puntuació a aquelles 
programacions que tinguin en compte la idoneïtat als cicles educatius atenent a la 
informació pública de les pròpies companyies, la de fires i mostres professionals on 
hagin participat i la dels professionals del sector.  
Fins a 30 punts 
 
2.  Pressupost previst de l’activitat fins a 100 punts, es valorarà: 

 
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa tenint en compte l’equilibri 
entre els ingressos i les despeses: 
 

• Es considerarà òptim que els ingressos dels alumnes sufraguin com a mínim un 
50% del cost total del programa (només despeses subvencionables) als 
municipis que no necessiten transport interurbà i un 30% als que en necessiten.  

 
- Es descomptaran 10 punts si els alumnes cobreixen entre el 40 i el 49% del 

cost total 
- Es descomptaran 20 punts si els alumnes cobreixen entre el 30 i el 39% del 

cost total 
- Es descomptaran 30 punts si els alumnes cobreixen entre el 20 i el 29% del 

cost total 
- En cas que els alumnes no arribin a cobrir el 19% del cost total, es valorarà 

amb 0 punts el pressupost. 
 

• És considerarà òptima la concreció i detall de tots els conceptes necessaris i 
requerits en el pressupost per a la seva valoració integral. Als pressupostos 
presentats amb errors de càlcul o incongruències (com, per exemple, la disparitat 
de xifres en els diferents annexos presentats) es descomptaran 5 punts per error 
o no concreció dels conceptes necessaris.   

 
• Per a les despeses subvencionables s’estableixen uns preus unitaris màxims 

descrits a l’article 15 de les presents bases.  
 

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o 
superior a 100 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 
2 i 3). 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o inferior a 99 punts, o bé, 
les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la programació proposada (criteris 1, 2 i 3). 
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c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 
condicions administratives i tècniques establertes. 

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

 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de dos-cents quatre mil euros (204.000.- EUR) dels 
quals cent dos mil euros (102.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2017, i 
cent dos mil euros (102.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2018. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost 2017 que es veuran afectades 
són: G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300, tot i que depenent dels ens 
beneficiaris es poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: 
G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700. 
 
Per a l’exercici 2018 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del 
pressupost vigent. 

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

 
10. Import individualitzat de les subvencions 

 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà 
en relació als punts assignats tenint en compte els criteris de valoració fixats a l’article 
8. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 8, i en funció 
de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a 
aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que 
tinguin una puntuació menor.  
 
S’establiran trams de puntuació amb diferents percentatges de suport que quedaran 
degudament motivats en l’informe d’instrucció. S’atorgarà un import de subvenció 
individualitzat per cada projecte/activitat. 
 
El percentatge màxim de suport es podrà reduir als ens beneficiaris que en la 
convocatòria anterior (curs 2016/2017) no hagin ajustat el seu balanç final al 
pressupost presentat a la sol·licitud com a mínim en un 90%. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no 
queden cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en 
cap cas, superarà els següents barems: 

 
• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.  
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
  

Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a 
l’article 15, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests 
màxims.  
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de 
suport per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
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S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que 
en alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit. 
 

11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de 
Cultura. 
 
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: 

 
• Pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president 

de l’òrgan responsable, que podrà ser substituït pel Diputat delegat de Cultura.    
• Pel Diputat delegat d’Educació. 
• Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui 

delegui 
• Per un membre de l’Àrea de Presidència 
• Per la Gerent de Serveis de Cultura 
• Pel Gerent de Serveis d’Educació 
• Per un tècnic representant del programa Anem al teatre 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 

 
12. 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. 
 
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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13. Acceptació de la subvenció 
 

L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs de 20 dies naturals a partir de la 
recepció de la notificació de l’acord de concessió el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions. 

 
14. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient 
de reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

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

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

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

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

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

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

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

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

 
7. Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la 

sol·licitud. Quan es produeixi un canvi d’un o més espectacles de la programació 
presentada, l’Oficina de Difusió Artística, en funció dels criteris de valoració 1, 2 i 3 
(descrits a l’article 8) podrà reduir l’aportació econòmica assignada.  

 
8. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord 

amb la normativa d’ús del logotip de la Institució (d’acord amb el manual d’estil de la 
Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-
corporativa). 

 
9. Els/les beneficiaris/àries hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i 

qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.  
 
10. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la 
de la Diputació de Barcelona. 
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15. Despeses subvencionables 
 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables (i en base als preus 
unitaris màxims fixats) les següents: 
 
a) Caixets de les companyies. Fins a un preu unitari màxim de 6,70 € per espectador. 

 
b) Gestió externalitzada del programa: coordinació, assistència tècnica, control de les 

inscripcions, relació amb les escoles, entre altres. Fins a un preu unitari màxim de 
1,80 € per espectador. 

 
c) Transport interurbà: despeses en transport de l’alumnat que s’ha de desplaçar a un 

teatre d’un altre municipi. Fins a un preu unitari màxim de 4,50 € per espectador. 
 
d) Transport urbà: despeses del transport de l'alumnat que s’ha de desplaçar al teatre 

del seu municipi. Es podrà computar com a màxim la despesa corresponent a un 
30% de les inscripcions. Fins a un preu unitari màxim de 3 € per espectador. 

 
e) Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència tècnica. Fins a un preu unitari 

màxim de 0,90 € per espectador. 
 
f) Lloguer de l’espai escènic de titularitat privada del mateix o un altre municipi. Fins a 

un preu unitari màxim de 0,90 € per espectador assistent a aquest  espai. 
 
g) Lloguer de l’espai escènic de titularitat pública d’un altre municipi. Fins a un preu 

unitari màxim de 0,90 € per espectador assistent a aquest espai. 
 
Tots els preus són amb IVA inclòs.  
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts, la 
Diputació calcularà la seva aportació en base a aquests màxims. 
 
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens 
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a 
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a l’apartat segon 
d’aquestes Bases específiques. Caldrà annexar documentalment a la justificació de 
despeses la concessió d’aquests ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.  
 

16. Despeses no subvencionables 
 

No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Els drets d’autor (SGAE o l’entitat de gestió que correspongui). 
b) Despeses de personal de l’ens sol·licitant (Capítol I). 
c) Difusió i comunicació del programa. 
d) L’IVA, quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 
e) Despesa derivada de l’ús de l’espai escènic de titularitat pública del propi municipi 
 

17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets 
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
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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 , forma i lloc de justificació 
 

19.1. Termini 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 1 d’octubre de 
2018.  
 
19.2. Forma i lloc 
 
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació dels models 
normalitzats, disponibles a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de Tràmits 
als ens locals i altres administracions. 
 
Per mitjà de la complementació d’aquests models es certificaran les dades 
corresponents a la realització de l’activitat, mitjançant una memòria resum de 
participació on constin les activitats realitzades i els resultats obtinguts, així com totes 
les despeses que integren el cost total de l’activitat i, informació sobre quins ens les ha 
finançat. En el cas que l’execució no l’efectuï l’Ajuntament, aquest presentarà la 
justificació, indicant l’ens executor de les despeses i certificant que les ha revisat i que 
són correctes. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de l’actuació. 
 
Tots aquests documents justificatius, hauran de comptar, a més, amb la signatura del 
Secretari/a o de l’Interventor/a de l’ens local. 
 
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. 
 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, 
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució (de l’1 de 
setembre de 2017 al 30 de juny de 2018) i hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a la finalització del període de justificació (el dia 1 d’octubre de 2018).  
 
Els beneficiaris hauran d’aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
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, 
en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà 
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un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o 
una justificació complementària. 
 
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre 
gestor, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, 
comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada. 
 

20. Procediment de justificació a través del Portal. 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de Tràmits dels ens locals i 
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de 
referència. 
 
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació 
dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-
interventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de 
la documentació. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació 
de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici 
de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma  de 
validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de 
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 
efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
La subvenció atorgada equival a un percentatge del dèficit del programa. Aquest 
percentatge es determina en base a la puntuació que obté l’ens en la resolució de la 
convocatòria. El mateix percentatge s’aplicarà al dèficit que justifiqui l’ens un cop 
finalitzada l’activitat. 
 

21. Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
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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. 

 
22. Tancament i liquidació 

 
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini 
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per 
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. 
 
L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de 
justificació, correspondrà a la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports. 
 
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni 
s’hagin esmentat els defectes, es durà a terme la revocació de les subvencions no 
justificades.  

 
23. 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. 

 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució 
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres 
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels 
supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió 

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

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

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

exigit a les presents bases. 
 

d) Quan el balanç econòmic final presentat per l’ens beneficiari superi els preus 
unitaris establerts a l’article 15, la Diputació ajustarà la seva aportació en base a 
aquests màxims. 

 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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No serà compatible amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació 
de Barcelona per a la mateixa projecte/activitat. 
 
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. 

 
26. 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.  

 
27. 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. 
 

28. Causes de reintegrament  
 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  
 
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. 

 
29. Obligats al reintegrament   

 
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
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. 

 
30. Infraccions i sancions 

 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, 
en el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
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31. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost 
General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 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. 
 

32. Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i 
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts 
en aquesta convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la 
normativa sobre protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
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 de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports amb 
l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2017-2018. 
 
Codi convocatòria: 201720175120009303 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a hhttp://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i a la seu de 
Portal de Tramitació de la Diputació de Barcelona. https://seuelectronica.diba.cat  
 
Primer. Beneficiaris. 

 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de 
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que 
acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
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• Que siguin ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de 
les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme, podran participar els municipis de 
Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera; i d’Osona 
podrà participar el municipi de Centelles. 

 
• Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a 
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs 
2017-2018, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el 
programa Anem al teatre. 
 
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari 
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant. 
 
La programació s’ha de regir pels criteris pedagògics i organitzatius següents: 

 
a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats 

per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà 
constar d’un mínim de 2 espectacles. 

b) Que s’adreci a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. 

c) Que tingui lloc entre l’1 de setembre de 2017 i el 30 de juny de 2018. 
d) Que estableixi un preu d’entrada per l’activitat a pagar pels alumnes. 
e) Que les sessions es realitzin als diferents equipaments escènics, preferentment de 

titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper en el cas que el municipi no 
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a 
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir 
les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat.  

f) Les sessions de teatre debat realitzades al mateix centre docent, també són objecte 
de la present convocatòria. El teatre debat consisteix en unes sessions de teatre que 
treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors conduït per 
la mateixa companyia. Aquestes sessions són adreçades a grups reduïts, per un 
màxim de 70 alumnes, per garantir la proximitat i la màxima participació en el debat.  

 
Queden excloses de suport: 
 

a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent excepte les sessions 

de teatre debat. 
c) Les sessions de cinema.  

 
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). 
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Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de dos-cents quatre mil euros (204.000.- EUR) dels quals cent 
dos mil euros (102.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2017, i cent dos mil 
euros (102.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2018. 
 
Les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost 2017 que es veuran afectades són: 
G/40103/33410/46201 i G/40103/33410/46300, tot i que depenent dels ens beneficiaris es 
poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents: G/40103/33410/46500 i 
G/40103/33410/46700. 
 
Per a l’exercici 2018 les aplicacions pressupostàries seran les anàlogues del pressupost 
vigent. 
 
No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats tenint en compte els criteris de valoració fixats a l’article 8. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts a l’article 8, i en funció de la 
disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a aquells que 
obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació 
menor.  
 
S’establiran trams de puntuació amb diferents percentatges de suport que quedaran 
degudament motivats en l’informe d’instrucció. S’atorgarà un import de subvenció 
individualitzat per cada projecte/activitat. 
 
El percentatge màxim de suport es podrà reduir als ens beneficiaris que en la convocatòria 
anterior (curs 2016/2017) no hagin ajustat el seu balanç final al pressupost presentat a la 
sol·licitud com a mínim en un 90%. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del dèficit del programa (la part de les despeses subvencionables que no queden 
cobertes amb els ingressos de l’alumnat i altres subvencions i/o patrocinis) i en cap cas, 
superarà els següents barems: 
 

• El 25% del cost total del programa en els municipis sense transport interurbà.  
• El 35% del cost total del programa en els municipis amb necessitat de transport 

interurbà. 
 
Si el pressupost presentat per l’ens sol·licitant supera els preus unitaris establerts a l’article 
15, la Diputació determinarà l’import de la subvenció en base a aquests màxims.  
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en 
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
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extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 10 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
La sol·licitud de subvenció es realitzarà a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).   
 
Sisè. Termini d’execució i justificació de les subvencions. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució (de l’1 de setembre de 2017 
al 30 de juny de 2018) i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del 
període de justificació (el dia 1 d’octubre de 2018).” 
 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR l’annex 3 on s’inclouen els formularis de presentació de sol·licituds 
que hauran de presentar els beneficiaris per poder participar en la convocatòria. 
 
Cinquè. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions i DECLARAR la 
despesa com pluriennal per un import de DOS-CENTS QUATRE MIL EUROS 
(204.000.- EUR), dels quals CENT DOS MIL EUROS (102.000.- EUR) aniran a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201 de l’exercici 2017 i CENT DOS 
MIL EUROS (102.000.- EUR) aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga de 
l’exercici 2018, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’atorgament 
de subvencions, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de 
cambra o cobles simfòniques professionals i estables, per a l’any 2017.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i 
activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals 
i estables a l’any 2017, per un import màxim de cent mil euros (100.000.- 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 6 de juny de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província amb número d’identificació 349060.  
 
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 General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 28 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 27 de juliol 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 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. 
 
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres 
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables 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 activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF ENTITAT Activitat Puntuació 
Import 

concedit 

G62415427 Associació Orquestra 
de Cambra Terrassa 48 

Temporada de l’Orquestra de 
cambra de Terrassa 48 

77 25.000 € 

G65718124 
Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra 
de Granollers 

Orquestra de Cambra de 
Granollers. Temporada 2016-
2017 

76 25.000 € 

G63152060 
Fundació Privada 
Música  
Simfònica i de Cambra 

Concerts de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat 2016-
2017 

52 14.450 € 

G65081663 Associació Musical 
Eduard Toldrà 

Temporada de Concerts de la 
Camerata Eduard Toldrà 

52 14.450 € 

G59927590 Associació Orquestra 
Cambra Catalana 

Programa de suport a les 
formacions orquestrals 

50 13.700 € 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per valoració més baixa, obtenint una 
puntuació inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a l’article onzè de la convocatòria: 
 

NIF Entitat 

G66601634 Fundació Música Solidària 

G66087131 Associació Portal d'Accions Culturals Contrapunt 
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Tercer.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als 
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de 
caire professional i estable, segons estableix la convocatòria i les bases especifiques 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 50 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 projectes/activitats 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 50% del total del 
pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull l’article 13 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 a. Qualitat artística de la formació (fins a 25 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri a1. La trajectòria professional del responsable artístic o director titular, fins a 15 
punts. En aquest apartat s’ha considerat l’experiència i participació del director artístic en 
altres orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat 
positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de director 
d’orquestres. 
 
Criteri a2. La col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 5 punts. En aquest apartat 
s’ha considerat la col·laboració de l’orquestra amb altres formacions musicals així com 
formacions d’altres disciplines artístiques ( teatre, dansa, etc.). 
 
Criteri a3. La participació de solistes i directors convidats, fins a 5 punts. S’ha valorat 
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats, així 
com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat positivament 
aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i directors 
emergents del teixit musical del país.    
 
Criteri b. Interès del repertori (fins a 20 punts). S'ha valorat: 
 
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 10 punts. En aquest apartat s’ha 
considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la diversitat 
d’autors i tipologia d’obres. També s’ha valorat positivament aquelles formacions que fan 
una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans. 
 
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 5 punts. S’ha valorat positivament la 
recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc, d’autors contemporanis i 
d’altres gèneres com el jazz, música de cinema i músiques populars. També s’ha considerat 
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positivament les formacions que fan un esforç per estrenar obres de joves compositors, 
sobretot de l’àmbit català. 
 
Criteri b3. La incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 5 punts. 
En aquest apartat s’ha valorat positivament la incorporació de nous formats com 
audiovisuals, i en general aquelles propostes amb un repertori o format que pot suscitar un 
interès de públics que no són habituals en els concerts de les orquestres. També s’han 
considerat positivament els concerts adreçats a públic familiar, i aquelles propostes en què 
han integrat una direcció escènica al concert. També s’ha valorat positivament les 
formacions que tenen una política de preus accessibles (reduccions per joves, jubilats, etc.) i 
les que incorporen venda d’entrades des del seu web. 
 
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 20 punts). S’ha 
valorat:  
 
Criteri c1. L’existència d’un programa pedagògic i social, fins a 10 punts. S’han considerat 
tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les activitats de l’orquestra a la 
ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant a la ciutadania en general 
com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass, xerrades divulgatives, 
programes per acostar la música a diferents col·lectius (hospitals, presons, tercera edat, 
persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres), convenis de col·laboració amb 
conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques professionals, concerts per a escolars i 
acords amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes, entre d’altres. 
 
Criteri c2. L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 10 punts. S’ha valorat 
positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de comunicació integral o, en el seu 
defecte, s’han valorat les accions concretes de comunicació que realitzen, tals com: 
disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer difusió als mitjans de comunicació locals, 
comarcals o nacionals, disposar de base de dades i fer difusió de les seves activitats de 
forma regular, tenir imatge gràfica i fer impressió dels seus programes. 
 
Criteri d. Activitat territorial (fins a 20 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 10 punts. 
Aquest criteri s’ha valorat donant la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 
o més concerts en el municipi de residència i s’ha disminuït progressivament en base al 
següent: 

 

15 concerts o més 10 punts 

Entre 14 i 15 9 punts 

Entre 12 i 13 8 punts 

Entre 10 i 11 7 punts 

Entre 8 i 9 6 punts 

Entre 6 i 7 5 punts 

Entre 4 i 5  4 punts 

3 concerts 3 punts 

2 concerts 2 punts 

1 concert 1 punt 
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Criteri d2. Els concerts, organitzats per la pròpia formació o per tercers, que es facin fora del 
municipi de l’espai de residència, fins a 10 punts. Aquest criteri s’ha valorat donant la 
màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més concerts fora del municipi de 
l’espai de residència i s’ha disminuït progressivament en base al següent: 

 

25 concerts o més 10 punts 

Entre 21 i 24 9 punts 

Entre 17 i 20 8 punts 

Entre 13 i 16 7 punts 

Entre 9 i 12 6 punts 

Entre 7 i 8 5 punts 

Entre 5 i 6  4 punts 

Entre 3 i 4 3 punts 

2 concerts 2 punts 

1 concert 1 punt 

 
Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts). S’ha valorat: 
 
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 5 punts. S’ha valorat 
positivament si tenen un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes 
(personal integrat en l’estructura de l’entitat, contractació de serveis artístics, contractació de 
serveis de gestió, despeses de producció de l’activitat, comunicació i promoció de públics, 
programes educatius i comunitaris, entre d’altres) i coherent amb la proposta presentada. 
 
Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 5 punts. Aquest criteri s’ha 
valorat donant la puntuació màxima en aquells projectes que obtenen un 50% dels 
ingressos per caixets o taquilla i s’ha disminuït progressivament, establint un mínim d’un 
30% dels ingressos per aquest concepte, de la forma següent: 

 

% ingressos provinents de caixets o taquilla  

50% o més del pressupost 5 punts 

Entre el 45% i el 49% del pressupost 4 punts 

Entre el 40% i el 44% del pressupost 3 punts 

Entre el 35% i el 39% del pressupost 2 punts 

Entre el 30% i 34% del pressupost 1 punt 

 
Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 5 punts. Aquest 
criteri s’ha valorat donant la puntuació màxima en aquells projectes que obtenen un 20% 
dels ingressos per patrocini i mecenatge i s’ha disminuït progressivament de la forma 
següent: 
 

% ingressos provinents de patrocini i 
mecenatge 

 

20 % o més del pressupost 5 punts 
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% ingressos provinents de patrocini i 
mecenatge 

 

Entre el 15% i el 19% del pressupost 4 punts 

Entre el 10 i 14% del pressupost 3 punts 

Entre 5% i 9% del pressupost 2 punts 

Entre l’1%  i  el 4% del pressupost 1 punt 

 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF ENTITAT 
Criteris valoració Total 

punts a b c d e 
G62415427 Orquestra de Cambra Terrassa 48 18 16,5 15,5 20 7 77 

G65718124 Associació Amics de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers 20,5 17 16,5 11 11 76 

G63152060 Fundació privada música simfònica i 
de cambra 12 9,5 9,5 11 10 52 

G65081663 Associació Musical Eduard Toldrà 10 14,5 11,5 10 6 52 

G59927590 Orquestra cambra catalana 11 14 6 10 9 50 

G66601634 Fundació Música Solidària 17 6 6 6 9 44 

G66087131 Associació Portal d'Accions Culturals 
Contrapunt 8 7,5 4,5 7 8 35 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport als projectes 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 projectes de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques, 
segons els criteris de valoració establerts en el punt onzè, i en funció de la disponibilitat 
pressupostària, l’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats 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 projectes activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació 
pressupostària fixada. 
 
Per atorgar el suport a cadascun dels projectes s’ha procedit a dividir l’import de la 
convocatòria (100.000 euros) per la suma de les valoracions totals de cadascun dels 
projectes estimats (307), establint un import mig de 325 euros per punt obtingut. 
 
En base a aquest import mig, i tenint en compte que les sol·licituds estimades han de 
d’obtenir com a mínim 50 punts, s’ha fet un escalat entre 50 i 100, partint que als 74 punts li 
corresponen l’import 325 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 0,7% euros per punt. 
 
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 50. 
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Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions 
per un import de noranta-dos mil sis-cents euros (92.600.- EUR) amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2017 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF Entitat sol·licitant 
 Import 

concedit  
Op. comptable 

/posició 
G62415427 Associació Orquestra de Cambra Terrassa 48 25.000 € 1703003860 / 1 

G65718124 Associació Amics de l'Orquestra de Cambra 
de Granollers 

25.000 € 1703003860 / 2 

G63152060 Fundació Privada Música Simfònica i de 
Cambra 

14.450 € 1703003860 / 3 

G65081663 Associació Musical Eduard Toldrà 14.450 € 1703003860 / 4 
G59927590 Associació Orquestra Cambra Catalana 13.700 € 1703003860 / 5 

 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència, en el marc 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 per la Presidència, 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 27 
d’abril de 2017 (AJG 171/17), va aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria núm. 09043/17 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 municipals per al curs 
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2016-2017, de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona – 
Gerència de Serveis d’Educació, per un import màxim d’onze milions d’euros 
(11.000.000,00 €). 
 
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 5 de maig de 2017, un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 344576.  
 

La base 16 de l’esmentada convocatòria, 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 
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 seria 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 per la concessió, ni en les immediatament anteriors, 
no hi havia previsió de reunió de l’òrgan competent per a l’aprovació de la concessió 
d’aquests ajuts, es va proposar l’ampliació del termini de concessió per un període de 
dos mesos, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de 20 
de juliol de 2017 (AJG 396/17). 
 

Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis d’Educació en data 26 de juliol de 2017, 
en què valora les sol·licituds presentades de conformitat amb la base 7 de la 
convocatòria, consta a l’expedient. 
 

El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’onze 
milions d’euros (11.000.000,00 €), import que s’ha repartit íntegrament. Malgrat que a 
la convocatòria es preveu la imputació d’aquest import a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46200, donat que s’han presentat dues entitats municipals 
descentralitzades, l’import de cinquanta mil quaranta-dos euros amb setanta-set 
cèntims (50.042,77 €) anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46800. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 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 
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(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:  
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc 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, promoguda per la Gerència de Serveis d’Educació – Àrea de Cultura, 
Educació i Esports- de la Diputació de Barcelona, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen: 
 

CodINE Ens 
Alumnat equivalent amb 

topall de capacitat 
Quantitat per 

ens  
Aplicació 

pressupostària Posició 

08001 Abrera 107,80       55.614,54 €  1703003897 1 

08003 Alella 56,00       28.890,67 €  1703003897 2 

08004 Alpens 6,08         3.136,70 €  1703003897 3 

08005 Ametlla del 
Vallès, L' 

41,52       21.420,37 €  1703003897 4 

08006 Arenys de Mar 110,00       56.749,53 €  1703003897 5 

08007 Arenys de Munt 79,00       40.756,48 €  1703003897 6 

08009 Argentona 111,00       57.265,44 €  1703003897 7 

08010 Artés 102,00       52.622,29 €  1703003897 8 

08011 Avià 34,00       17.540,76 €  1703003897 9 

08012 Avinyó 43,00       22.183,91 €  1703003897 10 

08013 Avinyonet del 
Penedès 14,00         7.222,67 €  1703003897 11 

08015 Badalona 480,00     247.634,32 €  1703003897 12 

08016 Bagà 9,36         4.828,87 €  1703003897 13 

08017 Balenyà 68,00       35.081,53 €  1703003897 14 

08018 Balsareny 28,00       14.445,34 €  1703003897 15 

08252 Barberà del 
Vallès 246,80     127.325,31 €  1703003897 16 

08022 Berga 61,20       31.573,38 €  1703003897 17 
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CodINE Ens Alumnat equivalent amb 
topall de capacitat 

Quantitat per 
ens  

Aplicació 
pressupostària Posició 

08023 Bigues i Riells 52,00       26.827,05 €  1703003897 18 

08025 Bruc, El 18,00         9.286,29 €  1703003897 19 

08027 Cabanyes, Les 19,80       10.214,92 €  1703003897 20 

08030 Cabrils 85,20       43.955,09 €  1703003897 21 

08031 Calaf 55,20       28.477,95 €  1703003897 22 

08033 Caldes de 
Montbui 157,00       80.997,06 €  1703003897 23 

08032 Caldes d'Estrac 21,00       10.834,00 €  1703003897 24 

08035 Calella 107,00       55.201,82 €  1703003897 25 

08037 Calldetenes 47,80       24.660,25 €  1703003897 26 

08038 Callús 40,00       20.636,19 €  1703003897 27 

08040 Canet de Mar 134,00       69.131,25 €  1703003897 28 

08041 Canovelles 127,00       65.519,91 €  1703003897 29 

08042 Cànoves i 
Samalús 33,00       17.024,86 €  1703003897 30 

08043 Canyelles 46,60       24.041,17 €  1703003897 31 

08044 Capellades 60,40       31.160,65 €  1703003897 32 

08046 Cardedeu 177,00       91.315,15 €  1703003897 33 

08047 Cardona 41,00       21.152,10 €  1703003897 34 

08051 Castellar del 
Vallès 136,00       70.163,06 €  1703003897 35 

08053 Castellbell i el 
Vilar 36,00       18.572,57 €  1703003897 36 

08054 Castellbisbal 51,40       26.517,51 €  1703003897 37 

08055 Castellcir 5,00         2.579,52 €  1703003897 38 

08056 Castelldefels 300,80     155.184,17 €  1703003897 39 

08059 Castellfollit del 
Boix 9,00         4.643,14 €  1703003897 40 

08061 Castellgalí 24,64       12.711,90 €  1703003897 41 

08065 Castellví de la 
Marca 16,00         8.254,48 €  1703003897 42 

08067 Centelles 79,80       41.169,21 €  1703003897 43 

08268 Cercs 19,00         9.802,19 €  1703003897 44 

08266 Cerdanyola del 
Vallès 

262,00     135.167,07 €  1703003897 45 

08068 Cervelló 76,40       39.415,13 €  1703003897 46 

08069 Collbató 40,90       21.100,51 €  1703003897 47 
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CodINE Ens Alumnat equivalent amb 
topall de capacitat 

Quantitat per 
ens  

Aplicació 
pressupostària Posició 

08072 Corbera de 
Llobregat 96,00       49.526,86 €  1703003897 48 

08073 Cornellà de 
Llobregat 

612,00     315.733,76 €  1703003897 49 

08074 Cubelles 96,00       49.526,86 €  1703003897 50 

08075 Dosrius 45,00       23.215,72 €  1703003897 51 

08077 Esplugues de 
Llobregat 289,00     149.096,50 €  1703003897 52 

08254 Esquirol, L' 23,00       11.865,81 €  1703003897 53 

08134 Figaró-
Montmany 22,00       11.349,91 €  1703003897 54 

08082 
Fogars de la 
Selva 26,00       13.413,53 €  1703003897 55 

08083 Folgueroles 45,08       23.256,99 €  1703003897 56 

08084 Fonollosa 23,20       11.968,99 €  1703003897 57 

08085 Font-rubí 27,00       13.929,43 €  1703003897 58 

08086 Franqueses del 
Vallès, Les 

207,40     106.998,66 €  1703003897 59 

08088 Garriga, La 78,00       40.240,58 €  1703003897 60 

08091 Gelida 62,80       32.398,82 €  1703003897 61 

08096 Granollers 223,00     115.046,78 €  1703003897 62 

08097 Gualba 25,20       13.000,80 €  1703003897 63 

08099 Guardiola de 
Berguedà 17,00         8.770,38 €  1703003897 64 

08101 Hospitalet de 
Llobregat, L' 

616,00     317.797,38 €  1703003897 65 

08103 Jorba 6,00         3.095,43 €  1703003897 66 

08166 
Pobla de Lillet, 
La 5,00         2.579,52 €  1703003897 67 

08107 Lliçà d'Amunt 136,00       70.163,06 €  1703003897 68 

08106 
Llinars del 
Vallès 64,00       33.017,91 €  1703003897 69 

08109 Lluçà 5,90         3.043,84 €  1703003897 70 

08110 Malgrat de Mar 85,00       43.851,91 €  1703003897 71 

08112 Manlleu 149,60       77.179,36 €  1703003897 72 

08113 Manresa 264,00     136.198,88 €  1703003897 73 

08114 Martorell 246,00     126.912,59 €  1703003897 74 

08116 Masies de 
Roda, Les 15,00         7.738,57 €  1703003897 75 

08117 Masies de 
Voltregà, Les 6, 00         3.095,43 €  1703003897 76 
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topall de capacitat 

Quantitat per 
ens  

Aplicació 
pressupostària Posició 

08118 Masnou, El 95,00       49.010,96 €  1703003897 77 

08119 Masquefa 94,00       48.495,05 €  1703003897 78 

08120 Matadepera 71,00       36.629,24 €  1703003897 79 

08121 Mataró 824,65     425.440,92 €  1703003897 80 

08122 Mediona 18,48        9.533,92 €  1703003897 81 

08138 Moià 61,00       31.470,19 €  1703003897 82 

08123 Molins de Rei 213,00     109.887,73 €  1703003897 83 

08124 Mollet del Vallès 244,00     125.880,78 €  1703003897 84 

08128 Monistrol de 
Calders 11,20         5.778,13 €  1703003897 85 

08127 Monistrol de 
Montserrat 18,00         9.286,29 €  1703003897 86 

08125 Montcada i 
Reixac 254,20     131.143,01 €  1703003897 87 

08131 Montesquiu 15,20         7.841,75 €  1703003897 88 

08132 Montmajor 17,00         8.770,38 €  1703003897 89 

08136 Montornès del 
Vallès 61,20       31.573,38 €  1703003897 90 

08140 Navarcles 81,00       41.788,29 €  1703003897 91 

08141 Navàs 53,00       27.342,96 €  1703003897 92 

08143 Òdena 49,00       25.279,34 €  1703003897 93 

08145 Olèrdola 43,00       22.183,91 €  1703003897 94 

08146 Olesa de 
Bonesvalls 12,20         6.294,04 €  1703003897 95 

08147 Olesa de 
Montserrat 130,00       67.067,63 €  1703003897 96 

08144 Olvan 13,60         7.016,31 €  1703003897 97 

08151 Oristà 5,00         2.579,52 €  1703003897 98 

08153 Òrrius 15,00         7.738,57 €  1703003897 99 

08154 Pacs del 
Penedès 8,20         4.230,42 €  1703003897 100 

 

08155 Palafolls 94,00       48.495,05 €  1703003897 101 

08156 Palau-solità i 
Plegamans 164,49       84.862,22 €  1703003897 102 

08157 Pallejà 92,80       47.875,97 €  1703003897 103 

08158 Papiol, El 52,44       27.054,05 €  1703003897 104 

08160 Perafita 6,00         3.095,43 €  1703003897 105 

08161 Piera 112,00       57.781,34 €  1703003897 106 
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08163 Pineda de Mar 115,00       59.329,06 €  1703003897 107 

08164 Pla del 
Penedès, El 17,00         8.770,38 €  1703003897 108 

08167 Polinyà 136,20       70.266,24 €  1703003897 109 

08182 
Pont de 
Vilomara i 
Rocafort, El 

49,04       25.299,97 €  1703003897 110 

08169 Prat de 
Llobregat, El 461,30     237.986,90 €  1703003897 111 

08170 Prats de Rei, 
Els 10,60         5.468,59 €  1703003897 112 

08230 Premià de Dalt 93,80       48.391,87 €  1703003897 113 

08172 Premià de Mar 74,00       38.176,96 €  1703003897 114 

08179 Rellinars 6,00         3.095,43 €  1703003897 115 

08180 Ripollet 109,00       56.233,63 €  1703003897 116 

08181 Roca del Vallès, 
La 85,00       43.851,91 €  1703003897 117 

08183 Roda de Ter 6,80         3.508,15 €  1703003897 118 

08184 Rubí 336,40     173.550,38 €  1703003897 119 

08187 Sabadell 894,00     461.218,92 €  1703003897 120 

08194 Sant Adrià de 
Besòs 66,76       34.441,81 €  1703003897 121 

08196 Sant Andreu de 
la Barca 162,00       83.576,58 €  1703003897 122 

08197 Sant Andreu de 
Llavaneres 128,00       66.035,82 €  1703003897 123 

08198 Sant Antoni de 
Vilamajor 72,00       37.145,15 €  1703003897 124 

08199 
Sant Bartomeu 
del Grau 15,60         8.048,12 €  1703003897 125 

08200 Sant Boi de 
Llobregat 270,00     139.294,30 €  1703003897 126 

08201 Sant Boi de 
Lluçanès 7,60         3.920,88 €  1703003897 127 

08203 
Sant Cebrià de 
Vallalta 33,00       17.024,86 €  1703003897 128 

08202 Sant Celoni 62,44       32.213,10 €  1703003897 129 

08204 Sant Climent de 
Llobregat 79,00       40.756,48 €  1703003897 130 

08205 Sant Cugat del 
Vallès 359,16     185.292,38 €  1703003897 131 

08206 Sant Cugat 
Sesgarrigues 25,00       12.897,62 €  1703003897 132 

08208 
Sant Esteve 
Sesrovires 92,00       47.463,24 €  1703003897 133 

08210 Sant Feliu de 
Codines 63,00       32.502,00 €  1703003897 134 
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08211 Sant Feliu de 
Llobregat 416,00     214.616,41 €  1703003897 135 

08212 Sant Feliu 
Sasserra 

9,00         4.643,14 €  1703003897 136 

08213 Sant Fruitós de 
Bages 115,00       59.329,06 €  1703003897 137 

08193 Sant Iscle de 
Vallalta 26,36       13.599,25 €  1703003897 138 

08218 Sant Joan de 
Vilatorrada 71,00       36.629,24 €  1703003897 139 

08217 Sant Joan Despí 279,60     144.246,99 €  1703003897 140 

08220 Sant Julià de 
Vilatorta 

50,00       25.795,24 €  1703003897 141 

08222 Sant Llorenç 
d'Hortons 22,00       11.349,91 €  1703003897 142 

08223 Sant Llorenç 
Savall 26,00       13.413,53 €  1703003897 143 

08224 Sant Martí de 
Centelles 18,80         9.699,01 €  1703003897 144 

08226 Sant Martí de 
Tous 9,80         5.055,87 €  1703003897 145 

08227 Sant Martí 
Sarroca 38,00       19.604,38 €  1703003897 146 

08229 Sant Mateu de 
Bages 8,00         4.127,24 €  1703003897 147 

7007750
006 

Sant Miquel de 
Balenyà EMD 21,00       10.834,00 €  1703003899 1 

08231 Sant Pere de 
Ribes 245,00     126.396,68 €  1703003897 148 

08233 Sant Pere de 
Torelló 39,00       20.120,29 €  1703003897 149 

08234 Sant Pere de 
Vilamajor 24,00       12.381,72 €  1703003897 150 

08235 Sant Pol de Mar 83,00       42.820,10 €  1703003897 151 

08236 Sant Quintí de 
Mediona 21,00       10.834,00 €  1703003897 152 

08237 Sant Quirze de 
Besora 40,00       20.636,19 €  1703003897 153 

08238 Sant Quirze del 
Vallès 142,00       73.258,49 €  1703003897 154 

08240 Sant Sadurní 
d'Anoia 84,00       43.336,01 €  1703003897 155 

08098 
Sant Salvador 
de Guardiola 49,00       25.279,34 €  1703003897 156 

08262 Sant Vicenç de 
Castellet 96,00       49.526,86 €  1703003897 157 

08264 Sant Vicenç de 
Montalt 64,00       33.017,91 €  1703003897 158 

08265 
Sant Vicenç de 
Torelló 33,00       17.024,86 €  1703003897 159 

08263 Sant Vicenç 
dels Horts 115,00       59.329,06 €  1703003897 160 

08244 Santa Coloma 
de Cervelló 74,00       38.176,96 €  1703003897 161 
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08245 Santa Coloma 
de Gramenet 650,00     335.338,14 €  1703003897 162 

08246 Santa Eugènia 
de Berga 

63,60       32.811,55 €  1703003897 163 

08247 Santa Eulàlia de 
Riuprimer 23,00       11.865,81 €  1703003897 164 

08248 Santa Eulàlia de 
Ronçana 58,56       30.211,39 €  1703003897 165 

08249 Santa Fe del 
Penedès 13,00         6.706,76 €  1703003897 166 

08250 Santa Margarida 
de Montbui 76,00       39.208,77 €  1703003897 167 

08259 Santa Maria de 
Palautordera 110,00       56.749,53 €  1703003897 168 

08258 Santa Maria 
d'Oló 16,00         8.254,48 €  1703003897 169 

08260 Santa Perpètua 
de Mogoda 268,00     138.262,49 €  1703003897 170 

08261 Santa Susanna 51,00       26.311,15 €  1703003897 171 

08192 Santpedor 112,00       57.781,34 €  1703003897 172 

08267 Sentmenat 76,80       39.621,49 €  1703003897 173 

08270 Sitges 147,00       75.838,01 €  1703003897 174 

08273 Subirats 45,00       23.215,72 €  1703003897 175 

08281 Teià 54,00       27.858,86 €  1703003897 176 

08279 Terrassa 942,00     485.982,28 €  1703003897 177 

08282 Tiana 119,00       61.392,67 €  1703003897 178 

08283 Tona 80,00       41.272,39 €  1703003897 179 

08285 Torelló 127,00       65.519,91 €  1703003897 180 

08286 Torre de 
Claramunt, La 36,60       18.882,12 €  1703003897 181 

08287 Torrelavit 30,00       15.477,14 €  1703003897 182 

08288 Torrelles de 
Foix 17,00         8.770,38 €  1703003897 183 

08289 Torrelles de 
Llobregat 

87,00       44.883,72 €  1703003897 184 

08290 Ullastrell 41,40       21.358,46 €  1703003897 185 

08291 Vacarisses 100,00       51.590,48 €  1703003897 186 

08292 Vallbona 
d'Anoia 14,00         7.222,67 €  1703003897 187 

7004660
009 Valldoreix EMD 76,00       39.208,77 €  1703003899 2 

08294 Vallgorguina 32,40       16.715,32 €  1703003897 188 

08295 Vallirana 109,40       56.439,99 €  1703003897 189 
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08298 Vic 243,00     125.364,87 €  1703003897 190 

08300 Viladecavalls 91,00       46.947,34 €  1703003897 191 

08305 
Vilafranca del 
Penedès 321,00     165.605,45 €  1703003897 192 

08306 Vilalba Sasserra 22,60       11.659,45 €  1703003897 193 

08302 Vilanova del 
Camí 109,00       56.233,63 €  1703003897 194 

08902 Vilanova del 
Vallès 68,00       35.081,53 €  1703003897 195 

08307 Vilanova i la 
Geltrú 201,00     103.696,87 €  1703003897 196 

08214 Vilassar de Dalt 87,20       44.986,90 €  1703003897 197 

08219 Vilassar de Mar 215,00     110.919,54 €  1703003897 198 

08304 Vilobí del 
Penedès 

16,40         8.460,84 €  1703003897 199 

Total atorgament 11.000.000,00 €   

 
Segon. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada si, en el termini d’un mes a 
partir de la recepció de la notificació de la concessió, l’ens destinatari no manifesta 
expressament la renúncia. 
 
Tercer. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 
2017. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, aprovat a l’efecte i disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del 
Portal de tràmits als ens locals i altres administracions.  
 
Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de DEU MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-
SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (10.949.957,23 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/46200 i CINQUANTA MIL QUARANTA-DOS EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (50.042,77 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46800 del pressupost de despeses de l’any 2017 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord, en la part que els afecta, als interessats.” 
 

ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa denegar una autorització d’obres d’instal·lació 
de rètol publicitari, a la carretera BV-5126 al terme municipal de Calella, a favor 
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de R3 Recymed, SL, en resolució de l’expedient 2017/6420.- 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 01/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de R3 RECYMED SL. de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol publicitari, a la carretera 
BV-5126 del PK 1+900 al PK 1+901, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Calella (expedient núm. 2017/6420). 
 
En data 16/08/2017 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 R3 RECYMED SL. en data 01 de juny de 2017 i 
d’acord amb el que disposa l’article 97.1 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: 
 

• Aquest rètol es vol instal·lar en un tram interurbà de la carretera BV-5126 i 
el rètol és un model de senyalització urbana. A més, no compleix amb allò 
que estableix l’article 97 del reglament general de carreteres, ja que el rètol 
no quedarà ubicat en l’inmediata proximitat de l’edifici mercantil.” 

 
Fonaments de dret 
 
Atès el que disposa l’article 97.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 97.1 
97.1 Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o 
industrials han de reunir els següents requisits: 
 
a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. 
 
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata 
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa 
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de 
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més 
enllà de la zona de servitud. 
 
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 
incloure cap informació addicional. 
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S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de 
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.” 
 
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 d’instal·lació de rètol 
publicitari, a la carretera BV-5126 del PK 1+900 al PK 1+901, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Calella, sol·licitada per R3 RECYMED SL. (expedient 
número 2017/6420). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a R3 RECYMED SL., amb domicili a efectes 
de notificacions a Ontinyent (46870), carrer Josep Melcior Gomis núm. 10 baix, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament del 
Papiol, referent a les obres del projecte constructiu d’“Actuacions de millora de 
la seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Av. Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. 
TM El Papiol”, per import de 349.144,14 €.- 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-1466, en el terme 

municipal del Papiol. 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, a la carretera BV-1466, que discorre íntegrament pel municipi del 

Papiol, s’hi troben diversos àmbits interurbans, consolidats, periurbans i aïllats 
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amb unes característiques i necessitats específiques. En general, hi ha una 
mancança generalitzada de passos de vianants i es troba a faltar la presència 
d’algun element reductor de velocitat més per mantenir una velocitat moderada 
requerida per a una adequada cohabitació amb vianants, parades bus, etc. 

 
4. Per altra banda, s’han detectat alguns problemes específics com a l’accés al 

polígon industrial (PK 0+100), amb molta accidentalitat a la cruïlla d’incorporació a 
la carretera, i al pas de vianants existent a l’altura del carrer Sant Antoni (PK 
0+355), en un àmbit aïllat i sense cap mena d’ajut al vianant que faciliti travessar 
la carretera. 

 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària local, adscrita a la Gerència de Serveis i Infraestructures Viàries de la 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu d’”Actuacions de millora de la 
seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Avda. Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. 
TM del Papiol”, amb un import de 483.466,26 EUR (IVA  inclòs). 

  
6. El projecte preveu, entre d’altres, la instal·lació de semàfors per regular els 

moviments de vehicles i vianants a l’àmbit de l’accés al polígon industrial, la 
creació d’un refugi de vianants i voreres per a les parades del bus a l’altura del 
carrer Sant Antoni, l’execució de diverses esquenes d’ase i d’una plataforma 
elevada davant de la Casa de la Vila, la reordenació de la cruïlla del carrer Joan 
Maragall i la creació de nous passos de vianants. 

 
7.  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. 

 
8. 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 
del Papiol, 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.  

 
9.  La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
10.  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 del Papiol, una vegada les 
obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.  
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11.  L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

483.466,26 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 
 

Total Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament del 
Papiol 

Cost (IVA inclòs) 483.466,26 EUR 349.144,14 EUR 134.322,12 EUR 

 
12. Per part de l’Ajuntament del Papiol s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 

disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni. 

 
13. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició 
addicional 6ª a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les 
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit 
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’”inversió financerament 
sostenible”. 

 
14. El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial Decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, conté una Disposició addicional 16ª. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.  

 
15. Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició 

Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat 
de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les 
inversions financeres sostenibles. 

 
16. D’acord amb el que disposa la Disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de 

26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la 
normativa anteriorment especificada. 

 
17. La pròrroga per l’exercici 2017 de la aplicació del superàvit pressupostari està 

prevista a la Disposició addicional 96ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017. 

 
18. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 483.466,26 EUR, dels 

quals 349.144,14 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, 
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 8/2017, i la resta de 
134.322,12 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la 
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Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent. 

 
19. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb 

càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 
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. 
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8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa 
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016. 

 

9. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el 
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament del Papiol, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’“Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-1466 
(Av. Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. TM El Papiol” (Codi: 5758PC01), 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 PAPIOL SOBRE LES 
ACTUACIONS DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CTRA.BV-1466 (AVDA. 

GENERALITAT) ENTRE ELS PK 0+050 I 1+675. 
 TM EL PAPIOL 

 
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 PAPIOL, representat per l’Il·lm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Jordi Bou i Compte, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Alfonso C. Díaz Rodríguez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-1466, en el terme municipal del Papiol, 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, a la carretera BV-1466, que discorre íntegrament pel municipi del Papiol, s’hi 
troben diversos àmbits interurbans, consolidats, periurbans i aïllats amb unes 
característiques i necessitats específiques. En general, hi ha una mancança generalitzada 
de passos de vianants i es troba a faltar la presència d’algun element reductor de velocitat 
més per mantenir una velocitat moderada requerida per a una adequada cohabitació amb 
vianants, parades bus, etc. 
 
Per altra banda, s’han detectat alguns problemes específics com a l’accés al polígon 
industrial (PK 0+100), amb molta accidentalitat a la cruïlla d’incorporació a la carretera, i al 
pas de vianants existent a l’altura del carrer Sant Antoni (PK 0+355), en un àmbit aïllat i 
sense cap mena d’ajut al vianant que faciliti travessar la carretera. 
 
IV. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
local, adscrita a la Gerència de Serveis i Infraestructures Viàries de la Diputació, ha redactat 
el projecte constructiu d’”Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Av. 
Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. TM del Papiol”, amb un import de 483.466,26 EUR 
(IVA inclòs).  
 
El projecte preveu, entre d’altres, la instal·lació de semàfors per regular els moviments de 
vehicles i vianants a l’àmbit de l’accés al polígon industrial, la creació d’un refugi de vianants 
i voreres per a les parades del bus a l’altura del carrer Sant Antoni, l’execució de diverses 
esquenes d’ase i d’una plataforma elevada davant de la Casa de la Vila, la reordenació de la 
cruïlla del carrer Joan Maragall i la creació de nous passos 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 del Papiol, 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 en 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 Papiol, en ordre 
a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal del Papiol, de les obres del 
projecte constructiu d’”Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Avda. 
Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. TM El Papiol” (Codi: 5758_PC_01) i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
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Es valora l’import total de l’actuació en 483.466,26 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del 
Papiol: 
 

 Total Diputació de Barcelona Ajuntament del Papiol 

Cost (IVA inclòs) 483.466,26 EUR 349.144,14 EUR 134.322,12 EUR 

 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’aprovació, i l’execució de les obres, del projecte constructiu d’”Actuacions de millora de 

la seguretat viària a la ctra. BV-1466 (Avda. Generalitat) entre els PK 0+050 i 1+675. TM 
El Papiol” (Codi: 5758_PC_01), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, amb un import total de 483.466,26 EUR, IVA inclòs, dels quals 349.144,14 
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit 8/2017, i 134.322,12 EUR corresponen a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament del Papiol, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61102 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 
Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
- 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 serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament del Papiol  
 
L’Ajuntament del Papiol es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una 
aportació econòmica de 134.322,12 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 Papiol haurà d’haver presentat davant de 
la Diputació de Barcelona un certificat, expedit per la Intervenció municipal, 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 un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament. 
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L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals 
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de 
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o 
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que 
estiguin fora de la calçada, anirà 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-1466 i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència,  correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
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 
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
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 del Papiol: Jordi Bou Compte, Alcalde President; Alfonso C. Díaz 
Rodríguez, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”       (...) 
 

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 483.466,26 EUR, dels quals 349.144,14 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102. del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit 8/2017, i la resta de 134.322,12 EUR, corresponents a l’aportació 
municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, 
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent, amb les condicions 
assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament del Papiol, 
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.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de 
Premià de Mar, referent a les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la 
carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins 
a la Gran Via. TM Premià de Mar” i al traspàs de titularitat a l’Ajuntament del tram 
de la carretera BV-5024 PK 0+335-0+950, per import de 1.288.115,62 €.- 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: 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

235 

“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5024, en el terme 

municipal de Premià 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-5024 connecta Premià de Mar amb Premià de Dalt. S’inicia a la 

carretera N-II i travessa el nucli de Premià de Mar pel seu costat oest i a la part 
alta de la trama urbana intersecta amb el Camí del Mig. 

 
4.  La cruïlla de la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig de Premià de Mar es 

troba regulada amb semàfors i presenta problemes com el gir a esquerra amb el 
Camí del Mig, que alenteix els moviments de la cruïlla, i la manca d’espais per a 
vianants que provoca que freqüentment aquests acabin caminant per la calçada. 
La resta de la travessera disposa de vorera al costat est, que es troba malmesa i 
amb manca de passos de vianants, mentre que al costat oest hi ha trams on el vial 
llinda amb espais que encara no s’han urbanitzat i on no hi ha la vorera 
construïda. 

 
5.  A petició de l’Ajuntament de Premià de Mar i per tal de solucionar aquesta 

situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de les obres de “Rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i 
arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar”. El 
projecte, amb un import total de 3.164.610,51 EUR (IVA inclòs), preveu la 
construcció d’una rotonda de 45 m de diàmetre exterior, de manera que els 
moviments es realitzin d’una forma més ordenada, millorant la fluïdesa i la 
seguretat de la circulació. Per possibilitar els moviments amb la trama viària 
situada al costat oest del Camí del Mig, es preveu la formació d’un nou vial que 
connectarà la vialitat del costat oest amb la nova rotonda. També es preveu 
l’arranjament de la travessera fins la Gran Via, donant continuïtat a la vorera del 
costat oest, i, quant als serveis, un nou col·lector per al drenatge de la carretera, la 
millora de la xarxa d’aigua potable, la renovació de l’enllumenat viari i el 
soterrament dels serveis urbans que discorren en aeri. 

 
6. 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. 

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva 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. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, establint una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
conveni específic de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Premià de Mar, als efectes de l’execució de les obres i de la 
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definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres 
definides en el referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva 
execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva de la minuta del conveni. 

 
8.  L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en 

3.164.610,51 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre 
ambdues parts:  

 
 

Total Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

Cost (IVA inclòs) 3.164.610,51 EUR 1.288.115,62 EUR 1.876.494,89 EUR 

 
9. Per part de l’Ajuntament de Premià de Mar s’ha aportat el certificat acreditatiu de 

la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni. 

 
10. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició 
addicional 6ª a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les 
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit 
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’”inversió financerament 
sostenible”. 

 
11. El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial Decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, conté una Disposició addicional 16ª. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles. 

 
12. Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició 

Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat 
de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les 
inversions financeres sostenibles. 

 
13. D’acord amb el que disposa la Disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de 

26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la 
normativa anteriorment especificada. 

 
14. La pròrroga per l’exercici 2017 de l’aplicació del superàvit pressupostari està 

prevista a la Disposició addicional 96ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017. 

 
15. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 3.164.610,51 EUR, dels 

quals 1.288.115,62 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, 
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condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 8/2017, i la resta 
d’1.876.494,89 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 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. 

 
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 
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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 Premià de Mar, amb la finalitat de l’execució de les obres 
del projecte constructiu de “Rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i 
arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” (Codi: 
4215-PC-02) i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-5024 PK 0+335-0+950, 
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 PREMIÀ DE MAR SOBRE 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB 

EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA FINS A LA GRAN VIA. TM 
PREMIÀ DE MAR” I TRASPÀS DE TITULARITAT DEL TRAM DE LA CTRA. BV-5024 PK 

0+335-0+950 
 
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 PREMIÀ DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Miquel Buch Moya, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Elisa 
Almirall Gayo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5024, en el terme municipal 
de Premià de Mar. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la Gerència de 
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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. La carretera BV-5024 connecta Premià de Mar amb Premià de Dalt. S’inicia a la 
carretera N-II i travessa el nucli de Premià de Mar pel seu costat oest i a la part alta de la 
trama urbana intersecta amb el Camí del Mig. 
 
IV. La cruïlla de la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig de Premià de Mar es troba 
regulada amb semàfors i presenta problemes com el gir a esquerra amb el Camí del Mig, 
que alenteix els moviments de la cruïlla, i la manca d’espais per a vianants que provoca que 
freqüentment aquests acabin caminant per la calçada. La resta de la travessera disposa de 
vorera al costat est, que es troba malmesa i amb manca de passos de vianants, mentre que 
al costat oest hi ha trams on el vial llinda amb espais que encara no s’han urbanitzat i on no 
hi ha la vorera construïda. 
 
V. A petició de l’Ajuntament de Premià de Mar i per tal de solucionar aquesta situació, 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de 
Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de les obres de “Rotonda a la 
carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran 
Via. TM Premià de Mar”. El projecte, amb un import total de 3.164.610,51 EUR (IVA inclòs), 
preveu la construcció d’una rotonda de 45 m de diàmetre exterior, de manera que els 
moviments es realitzin d’una forma més ordenada, millorant la fluïdesa i la seguretat de la 
circulació. Per possibilitar els moviments amb la trama viària situada al costat oest del Camí 
del Mig, es preveu la formació d’un nou vial que connectarà la vialitat del costat oest amb la 
nova rotonda. 
 
VI. També es preveu l’arranjament de la travessera fins la Gran Via, donant continuïtat a la 
vorera del costat oest, i, quant als serveis, un nou col·lector per al drenatge de la carretera, 
la millora de la xarxa d’aigua potable, la renovació de l’enllumenat viari i el soterrament dels 
serveis urbans que discorren en aeri. 
 
VII. 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. 
 
VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, 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. 
 
IX. 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 
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Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Premià de Mar, 
en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Premià de Mar, de 
les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i 
arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-
02) 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 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, amb el següent 
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar: 
 

 Total Diputació de Barcelona Ajuntament de Premià 
de Mar 

Cost (IVA inclòs) 3.164.610,51 EUR 1.288.115,62 EUR 1.876.494,89 EUR 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, els primers 
200.000,00 EUR es destinaran a minvar la quantia de l’aportació prevista a càrrec de la 
Diputació i la resta de l’import es repartirà proporcionalment a cada aportació 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’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la carretera 

BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. 
TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 
1.288.115,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit 8/2017, i 1.876.494,89 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 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 Diputació de Barcelona finançarà la despesa 
associada a aquest conveni amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 
destinat a finançar inversions financerament sostenibles, de conformitat amb la 
Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
- 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, els 

primers 200.000,00 EUR es destinaran a minvar la quantia de l’aportació prevista a 
càrrec de la Diputació i la resta de l’import es repartirà proporcionalment a l’aportació de 
cada part. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Premià de Mar  
 
L’Ajuntament de Premià de Mar es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb 
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una aportació econòmica d’1.876.494,89 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 Premià de Mar 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.  
 
Les certificacions que es derivin de l’obra executada contindran l’import dels diferents sub-
àmbits indicats en el projecte que permetin calcular els percentatges per tal de fer front de 
forma lògica en relació a les obligacions derivades de les titularitats. 
 
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, seran analitzats per la direcció facultativa per a determinar a 
càrrec de qui van. S’entendrà com a principi que aquells situats fora de la calçada aniran a 
càrrec de l’Ajuntament i aquells situats dins de la calçada aniran a càrrec de la Diputació.  
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.  
 
L’Ajuntament, prèviament a la signatura del present conveni, adoptarà l’acord procedent de 
sol·licitud a la Diputació per a l’inici de procediment de traspàs a la titularitat municipal del 
tram de la travessera de la carretera BV-5024 que va des del PK 0+335 (cruïlla amb l’Av. 
Gran Via) fins al PK 0+950 (límit amb el terme municipal de Premià de Dalt).  
 
L’Ajuntament adoptarà l’oportú acord per, abans de l’inici de les obres, posar a disposició de 
la Diputació aquells terrenys afectats per les obres segons el projecte, que constitueixen les 
finques 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la relació de béns i drets del projecte de referència. 
 
Atesa l’afectació del projecte a àmbits urbanístics de competència municipal, l’Ajuntament 
es farà càrrec de la resolució de les al·legacions que se li presentin relacionades amb els 
terrenys afectats per les obres.  
 
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, la titularitat, i per tant, la conservació i el manteniment, de tots els elements 
continguts en l’àmbit de les obres de referència correspon a l’Ajuntament.  
 
b). Responsabilitat patrimonial 
 
L’Ajuntament, dintre del seu àmbit de competència, es fa responsable patrimonialment, 
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enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells 
elements de les obres dels quals n’assumeix la titularitat, 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 titularitat, 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 de Premià de Mar: Miquel Buch Moya, Alcalde President; Elisa Almirall 
Gayo, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                           (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 3.164.610,51 EUR, dels quals 
1.288.115,62 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de 
la modificació de crèdit 8/2017, i la resta d’1.876.494,89 EUR, corresponents a 
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, 
condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent, amb les 
condicions assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Premià 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 
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.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la formalització de preacord 17/X/245414 “Arranjament del vial de connexió de 
la variant de Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic” 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 Vic, per import de 435.426,26 €.- 
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 Vic 
NIF P0829900J 

Preacord  Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM Vic 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 435.426,26 EUR 

Periodificació (EUR) 2017 435.426,26 EUR 
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 13 de juliol 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 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

245 

5. L’ Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona s’han compromès a desenvolupar 
conjuntament l’actuació “Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic”, amb un PEC de 435.426,26 
euros (IVA inclòs), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària local, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta 
Diputació. 
 
El projecte constructiu esmentat té per objecte principal la reordenació del vial de 
connexió entre la N-141d i la nova variant de Calldetenes per tal d’adequar-lo a les 
noves necessitats tant de seguretat viària i l’accessibilitat, com de la mobilitat 
general. 

 
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 Vic 
NIF P0829900J 

Actuació Arranjament del vial de connexió de la variant de Calldetenes 
amb la carretera N-141d. TM de Vic 

Codi XGL 17/X/245414 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 435.426,26  

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim d’execució 
i justificació 

2017 435.426,26 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 
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facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016. 
 
AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’Il·lma. Alcaldessa Sra. Anna Erra Solà, assistida 
per la secretaria de l’ens, Sra. Pilar Lobera Calvo. 
 
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 Vic 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 Vic 
NIF P0829900J 

Preacord  
Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM Vic 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

435.426,26 

Periodificació (EUR) 2017 435.426,26 
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 Vic i la Diputació de Barcelona s’han compromès a desenvolupar 

conjuntament l’actuació “Arranjament del vial de connexió de la variant de Calldetenes 
amb la carretera N-141d. TM de Vic”, amb un PEC de 435.426,26 euros (IVA inclòs), 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària local, adscrita a la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació. 
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El projecte constructiu esmentat té per objecte principal la reordenació del vial de 
connexió entre la N-141d i la nova variant de Calldetenes per tal d’adequar-lo a les 
noves necessitats tant de seguretat viària i l’accessibilitat, com de la mobilitat general. 
 
La posada en marxa de la variant de Calldetenes ha fet augmentar considerablement el 
trànsit que suporta el vial de connexió. Aquest vial, tot i ser de titularitat municipal, fa 
funció de carretera doncs connecta la variant de Calldetenes amb la carretera N-141d. 

 
VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 

carretera N-141d i de la variant de Calldetenes, gestionades a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  

 
VII. En data 13 de juliol 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. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant 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 Vic 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 Vic 
NIF P0829900J 

Actuació 
Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic 

Codi XGL 17/X/245414 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 

435.426,26 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i 
justificació 

2017 435.426,26 30 de novembre de 
2018 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/50100/45301/76261.................435.426,26 euros 

 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
N-141d i de la variant de Calldetenes, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vic l’execució de les 
obres contingudes a l’actuació “Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic”, 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 Vic serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 

execució de les obres del projecte “Arranjament del vial de connexió de la variant de 
Calldetenes amb la carretera N-141d. TM de Vic”, amb un pressupost d’execució per 
contracta de 435.426,26 euros. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la 
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coordinació de seguretat i salut de les obres, que podrà executar amb mitjans propis o 
contractació externa, a càrrec de l’Ajuntament.  

 
6. En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, 

l’import de la baixa recaurà sobre l’aportació de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. No obstant això, quedarà com a romanent fins 
l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final d’Obres, per tal 
que, si fos necessari, serveixi per cobrir les possibles desviacions sobrevingudes 
durant l’execució de les obres. 

 
7. 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. 

 
8. 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 Vic 

 
9. L’Ajuntament de Vic s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 

projecte “Arranjament del vial de connexió de la variant de Calldetenes amb la 
carretera N-141d. TM de Vic“, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. 

 
3. Actuacions comuns a la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic  
 
L’Ajuntament, una vegada finalitzades les obres, sol·licitarà a la Diputació que adquireixi la 
titularitat del vial, mitjançant un acord del Ple, per a que aquest passi a formar part de la 
xarxa de carreteres de la diputació de Barcelona. 
 
La Diputació aprovarà el canvi de titularitat del vial, sempre que compleixi les condicions per 
la seva incorporació a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
4. 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 s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada del 
vial de connexió i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
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. 
 
5. 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. 
 

6. 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 31 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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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9. 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/tramits-ens/concertacio/default.asp 

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

administracions de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
10. Pagament  

 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
 
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. 

 
11. 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. 
 
12. 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. 

 
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. 
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13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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.  
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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 QUATRE-CENTS TRENTA-CINC 
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS euros amb VINT-I-SIS cèntims (435.426,26 €), 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.” 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’adjudicació mitjançant concert, de la gestió del servei per a la gestió de l’Àrea 
d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el Solell del Corredor al parc del 
Montnegre i el Corredor, així com per a dur-hi a terme les tasques de 
manteniment dels equipaments i de l’atenció, acollida, informació, educació 
ambiental i lleure, adreçades al públic visitant del parc a favor del Sr. M. S. B., 
per un import de 189.056,45 €.- 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 l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
consistent en el contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concert, per 
a la gestió dels equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el 
Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de 
manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i 
lleure adreçades al públic visitant del Parc. 
 
Atès que el contracte, subjecte a regulació harmonitzada, fou aprovat per procediment 
obert i l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut 
d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del Text Refós de la Llei de 
Contracte del Sector Púbic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 10 de març de 2017 i al DOUE l’1 de març 
de 2017. 
 
Atès que la Mesa de Contractació de I’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessions de 
dates 19 i 24 d’abril de 2017, va procedir, respectivament, a l’obertura del Sobre 1, 
corresponent a la documentació administrativa, i a l’obertura del Sobre 2, 
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica de les empreses admeses a 
licitació. 
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Vist l’informe tècnic de data 30 de maig de 2017, emès per la cap de la Unitat d’Ús 
Públic i E.A., amb el vist i plau del director del parc del Montnegre, la part del qual en 
allò que interessa, diu el següent: 
 

"(...) En data 19 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa de 
les següents persones:  
 
• Sr. M. S. B. 
• Sr. A. S. P.  
 
En data 24 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 2 que conté la documentació dels criteris que depenen 
d’un judici de valor, corresponent a les persones admeses: Sr. M. S. B. i Sr. A. S. P.  
 
D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP, el procediment d’adjudicació es 
realitzarà en les fases següents: 
 
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor (criteri 1 i 2) amb una ponderació 
màxima de 49 punts.  
 
Per a passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 25 
punts. 
 
Fase 2: Valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (criteri 1), 
amb una ponderació màxima de 51 punts. 
 
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’aquest procediment obert 
recollits en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat a l’efecte són els que tot 
seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla: Criteris que depenen d’un 
judici de valor: Total 49 punts (49% de la puntuació total a baremar). 
 
Criteri 1: Elaboració d’un petit projecte pedagògic adreçat a grups escolars o altres 
col·lectius que contingui una oferta d’activitats d’educació ambiental en els àmbits del 
patrimoni natural i de l’ambientalització en base a les instal·lacions i a l’entorn dels 
equipaments objecte de contractació. Es valorarà que el projecte contingui: 

 

Ítems  
Criteris de 
valoració 

 
Objectius generals Que estiguin definits 

Que presentin un adequat grau de concreció   
Que estiguin vinculats amb els objectius i la gestió del parc 

Continguts generals Que estiguin definits 
Que s'ajustin a la realitat dels equipaments i al seu entorn (patrimoni i ambientalització) 
Que plantegin problemàtiques/temàtiques actuals  
Que dotin d'instruments o capacitats per a l'acció sostenible 

Programació d'activitats 

    
Llistat d'activitats (títol i col·lectiu) Que estigui definida 
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Que en el seu conjunt reflecteixi les possibilitats educatives dels equipaments i el seu 
entorn  
Que respongui als objectius i continguts generals 
Que abasti el màxim nombre de potencials tipologies d'usuaris 

Elaboració d'1 fitxa descriptiva Que es dissenyi la fitxa amb els diferents apartats en un màxim d'un full (DIN A4) 

            - Objectius específics Que estiguin definits 
Que presentin un adequat grau de concreció (operatius)  
Que derivin dels objectius generals 

            - Continguts específics Que estiguin definits 
Que derivin dels continguts generals  

            - Metodologia Que estigui descrita i seqüenciada l'activitat 
Que utilitzi estratègies orientades a l'acció 
Que promogui l'aprenentatge cooperatiu 
Que promogui el pensament crític 

            - Recursos  Que estiguin enumerats  
Que siguin coherents amb l'educació per a la sostenibilitat 
Que faci un ús responsable de les fonts d'informació 
Que contempli (entre d'altres) recursos propis dels equipaments i de l'entorn 

            - Avaluació  Que mesuri l'assoliment dels objectius 
Que contempli els instruments de mesura 

            - Calendari i horari Que sigui coherent amb l'època de l'any, el tipus d'usuari o altres condicionants 

            - Ràtio Que sigui adequada al tipus d'activitat i característiques del grup 

Mesura del grau de satisfacció Que contempli la valoració de l'educador i de l'activitat 
Que confeccioni una proposta d'instrument de valoració 
Que aquest instrument respongui a criteris d'utilitat i senzillesa  

Puntuació fins a 25 punts. 
 
Criteri 2: Elaboració d’un pla de treball que contempli el manteniment que s’estableix en els 
articles 2 i 6 del Plec de Prescripcions Tècniques corresponent a aquesta contractació. Es 
valorarà que el pla contingui: 

 
Ítems  Criteris de valoració     

      Descripció àmbits de manteniment dels 
equipaments   

Que inclogui tots els àmbits del manteniment  

Que descrigui els elements de cada àmbit (edificacions, instal·lacions, equips 
o màquines) 
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Elaboració fitxes de manteniment 

Que hi figurin de manera exhaustiva les tasques de manteniment per a cada 
element de cada àmbit 

Que hi figuri la periodicitat per a cada tasca  

Que s'expliciti el temps que presumiblement s'ha d'esmerçar per a cada tasca 

Que hi figuri la necessitat d'externalització per a les tasques que així es 
consideri 

Que es faci referència a mesures que comportin millores en la gestió del 
manteniment  

Confecció d'un exemple de cronograma de 
feina setmanal 

Que hi figuri la seqüència de feines per a cada dia de treball   

Que s'especifiqui l'horari de cada feina 

 
Puntuació fins a 24 punts. 
 
Valoració de les ofertes presentades:  
 
Criteri 1: Elaboració d’un petit projecte pedagògic adreçat a grups escolars o altres 
col·lectius que contingui una oferta d’activitats d’educació ambiental en els àmbits del 
patrimoni natural i de l’ambientalització en base a les instal·lacions i a l’entorn dels 
equipaments objecte de contractació.  
 
Oferta 1: Sr. M. S. B. 
 
Objectius i continguts generals 
 
Tant la definició d’objectius com de continguts és àmplia i acurada. Es tracta d’un 
plantejament exhaustiu i precís que s’ajusta a la realitat del Parc i dels equipaments objecte 
d’aquest procés de contractació. La proposta inclou, entre d’altres, objectius i continguts 
concernents a la gestió, l’ambientalització i l’entorn dels equipaments o a problemàtiques 
diverses que atenyen la realitat dels espais protegits. En resum, els objectius i continguts 
s’ajusten al nivell de concreció requerit, tot aprofitant les oportunitats i fortaleses que poden 
oferir els equipaments i el seu entorn. 
 
Programació d’activitats  
 
Llistat: 
 
Es presenta una taula que a manera de síntesi recull set accions educatives. Per a 
cadascuna de les accions s’expliciten: els objectius dels que deriven, els continguts amb 
què estan relacionades i els col·lectius d’usuaris als que poden ser adreçades. Es valora 
positivament la diversitat de la proposta, tant pel que fa a la temàtica tractada com als 
possibles usuaris. S’observa una certa manca de precisió en la definició de les activitats 
(certa confusió entre títols i tipologies).  
 
Fitxa: 
 
La fitxa descriptiva dona idea clara del desenvolupament de l’activitat, sorprèn molt 
positivament la idoneïtat en l’elecció del tipus d’activitat, la pluralitat temàtica contemplada, 
així com el plantejament clar i orientat a l’acció observat.  
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La definició d’objectius és concreta i precisa. Es tracta d’objectius definits amb un adequat 
nivell de concreció, fet que els confereix un alt grau d’operativitat. Tant els objectius com els 
continguts es presenten absolutament concordants amb els objectius i continguts generals. 
 
El disseny metodològic és concís i clar, dibuixa una estructura coherent de conjunt i 
seqüencia perfectament el desenvolupament de l’activitat. La metodologia descrita posa de 
relleu processos valoratius que contribueixen a la creació de criteri davant la realitat 
ambiental. Destaca, a més, que aquest plantejament contingui i faci referència a les noves 
tendències en matèria d’educació ambiental en tant que educació per a l’acció i la 
sostenibilitat. No es fa cap referència explícita al desenvolupament del treball cooperatiu. 
 
Es presenta una acurada descripció de recursos materials utilitzats en l’execució de 
l’activitat proposada. No es fa esment, però, als recursos humans necessaris en la 
realització de l’activitat. Tampoc es fa esment a les fonts d’informació i al seu correcte 
tractament. 
 
Es fa una correcta descripció del procediment d’avaluació a través del seguiment 
d’indicadors derivats dels objectius específics i sempre sota la perspectiva de l’avaluació 
com a eina de millora. 
 
Pel que fa a la temporització, no queda clara la duració total de l’activitat que si suposem de 
tres hores, sembla massa just per a desenvolupar el contingut programat.  
 
En referència a les ràtios es valora positivament tant el dimensionament del grup general 
com el desdoblament en grups de treball. 
 
Mesura del grau de satisfacció 
 
Es valora positivament l’aplicabilitat de la plantilla presentada i que ha de facilitar l’avaluació 
del grau de satisfacció dels usuaris. L’instrument presenta dos tipus d’ítems, uns de caràcter 
tancat associats a una escala de valoració, i altres constituïts per preguntes obertes que 
faciliten, entre d’altres, la valoració de propostes de millora. El model dissenyat es cenyeix a 
l’àmbit de l’educació formal, hagués estat desitjable que abastés qualsevol dels col·lectius 
possibles receptors de l’acció educativa.   
 
En resum, el plantejament del projecte és correcte i s’ajusta als criteris de valoració dels 
ítems requerits. El conjunt resulta plausible i coherent. Destaca molt positivament 
l’operativitat de la proposta, fet que pot facilitar la seva posada en pràctica.  
 
PUNTUACIÓ CRITERI 1 (OFERTA 1: Sr. M. S. B.):  

19,2 punts 
 
Oferta 2: Sr. A. S. P. 
 
Objectius i continguts generals 
 
La definició d’objectius i continguts és breu i de caràcter general, no donant idea real del 
potencial educatiu dels equipaments objecte d’aquest procés de contractació. Es tracta d’un 
plantejament propi de nivells bàsics de l’educació formal i que podria ser d’aplicació en 
qualsevol situació. La proposta no contempla aspectes com la gestió del Parc o 
l’ambientalització dels equipaments. Tampoc no contempla problemàtiques pròpies dels 
espais protegits. En resum, els objectius i continguts estan redactats correctament, però no 
s’ajusten al nivell de concreció requerit i no aprofiten les oportunitats i fortaleses que poden 
oferir els equipaments. 
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Programació d’activitats  
 
Llistat: 
 
Es presenta un llistat de vuit accions educatives correctament definides. Per a cadascuna de 
les accions s’expliciten: els objectius, els continguts i el col·lectiu d’usuaris al que poden ser 
adreçades. Es valora positivament la correcta definició de les activitats, en el seu conjunt, 
però, no reflecteix les possibilitats educatives reals dels equipaments i de l’espai protegit. 
També es troba a faltar una major pluralitat en els col·lectius possibles receptors.  
 
Fitxa: 
 
Tot i que s’han elaborat vuit fitxes (una per a cadascuna de les activitats llistades) només 
s’ha valorat una, la primera, per tal d’adaptar-se al que disposa el Plec de condicions. La 
fitxa descriptiva contempla tots els ítems requerits. El plantejament de l’activitat té caràcter 
general, no aprofundeix en el coneixement i no contempla les noves tendències de 
l’educació cap a l’acció sostenible. 
 
En la definició dels objectius destaca el caràcter general i el fet que requereixen capacitats 
intel·lectuals poc complexes, aquests atributs es posen de manifest en utilitzar en el seu 
enunciat verbs com “conèixer” o “identificar”. Altrament, s’observa una certa incoherència 
intel·lectual en plantejar un objectiu com “proposar accions de millora” quan no s’han definit 
objectius entremitjos que permetin aprofundir en el coneixement i on es pugui recolzar 
aquesta nova acció intel·lectual. Es tracta d’objectius que col·loquen l’activitat dins les 
primeres etapes de l’educació ambiental “conèixer” i “interpretar” i no dona les eines per 
treballar d’acord a les noves tendències d’educar per a l’acció sostenible. Tant els objectius 
com els continguts específics no deriven dels objectius i continguts generals sinó que són 
equivalents, no observant-se la necessària acció en cascada en la programació d’activitats 
educatives. 
 
El disseny metodològic dibuixa una amalgama d’actuacions genèriques i inconnexes que no 
traspuen coherència entre elles, no s’explicita en què consisteixen les accions enumerades 
ni la relació entre elles: s’explora l’entorn, es recull informació, s’elabora un decàleg de 
bones pràctiques i es plateja un joc de pistes. La seqüència no resulta comprensible. 
 
En la relació de recursos s’observa alguna imprecisió com el fet que una “fitxa de recollida 
d’informació” sigui plastificada, no es fa esment als recursos humans necessaris en la 
realització de l’activitat. Tampoc es fa esment a les fonts d’informació i al seu correcte 
tractament. 
 
Es planteja un “joc de pistes” com a instrument d’avaluació però no s’explicita què avaluarà 
aquest instrument. 
 
Pel que fa a la temporització, es fa un correcte plantejament de calendari i horari.  
 
En referència a les ràtios es considera (depenent de l’acció demanada) massa elevat  i més 
a edats de 7 anys. 
 
Mesura del grau de satisfacció 
No s’elabora una proposta que mesuri el grau de satisfacció.   
 
En resum, el plantejament del projecte no és concordant amb els criteris de valoració dels 
ítems requerits. El conjunt resulta genèric i més propi dels nivells inicials de l’educació 
formal.  
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PUNTUACIÓ CRITERI 1 (OFERTA 2: Sr. A. S. P.):  
7,8 punts 

 
Criteri 2: Elaboració d’un pla de treball que contempli el manteniment que s’estableix en els 
articles 2 i 6 del Plec de Prescripcions Tècniques corresponent a aquesta contractació.  
 
Oferta 1: Sr. M. S. B. 
 
Descripció àmbits de manteniment dels equipaments 
 
S’estableixen tres grans blocs de manteniment, cadascun dels quals és àmpliament descrit 
a través dels elements que l’integren. S’acompanya la descripció d’un recull de la normativa 
legal vigent que aplica a cada àmbit. Es valora molt positivament la minuciositat de 
l’exposició i la inclusió d’aspectes relatius a la seguretat en el treball. 
 
Elaboració fitxes de manteniment 
 
Es presenten un total de quinze fitxes que contenen una descripció detallada de les tasques 
de manteniment a realitzar en els equipaments objecte d’aquesta contractació. Les 
esmentades fitxes responen a la següent estructura: nom de l’element, àmbit al que pertany, 
petita descripció, taula descriptiva de les característiques tècniques, relació exhaustiva de 
tasques a les que s’associen dades corresponents a la seva periodicitat o el temps requerit 
per a la seva execució. Es valoren molt positivament característiques de la proposta com 
l’exhaustivitat, els comentaris que suposen una millora en la gestió del manteniment o la 
proposta d’externalització de feines sotmeses a una regulació que aconsella l’execució per 
part d’empreses homologades a tal efecte per l’administració competent (desinfecció 
dipòsits o tractament legionel·losis). També es valora molt positivament l’annexió de 
documents que complementen la informació i aporten precisió i rigor tot contribuint a una 
correcta execució concordant amb el que estableix la normativa legal vigent (pla 
d’autocontrol i gestió de l’aigua, plantilles de registres, pla de neteja, pla de control de 
plagues, etc.). No es fa esment als elements i/o instal·lacions de lluita contra incendis. 
 
Confecció d’un exemple de cronograma de feina setmanal 
 
El cronograma presentat dona idea clara de la distribució i pluralitat de feines. Es valora molt 
positivament la concreció i la correcta assignació de temps per a les diferents feines.  
 
En resum, l’elaboració del pla de treball és, en el seu conjunt i de manera global, excel·lent. 
El pla contempla i desenvolupa tots els ítems requerits i ho fa de manera rigorosa, 
aprofundint en la informació tot il·lustrant els diferents aspectes amb una bateria de 
documents annexats que contribueixen a una perfecta comprensió.  
 
PUNTUACIÓ CRITERI 2 (OFERTA 1: Sr. M. S. B.):  

23,5 punts 
 
Oferta 2: Sr. A. S. P. 
 
El pla de treball presentat és en el seu conjunt genèric i incomplert. Es valora especialment 
negativa la manca d’informació considerada rellevant en matèria de salut pública.  
 
Descripció àmbits de manteniment dels equipaments 
 
La proposta no recull la pluralitat del manteniment dels equipaments objecte de contractació. 
Manquen aspectes fonamentals com la conservació d’edificis (pintura, paleteria o treballs en 
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alçada), la gestió de l’aigua per al consum humà o la gestió de l’aigua calenta sanitària. 
També es troben a faltar elements importants a tenir presents per a la planificació d’un 
correcte manteniment d’aquests equipaments com ara la tanca perimetral del campament o 
l’equip de tractament de l’aigua de boca o els relacionats amb la lluita contra incendis. 
Altrament, els elements que hi figuren no són descrits, sinó enumerats.  
 
Elaboració fitxes de manteniment  
 
Es presenten un total d’onze fitxes repartides en dos blocs (àrea d’esplai i campament) que 
corresponen, per a cada bloc, a les edificacions, a les zones enjardinades i una pel conjunt 
d’instal·lacions. S’observa un tractament desigual pel que fa al nivell d’aprofundiment de les 
diverses fitxes; així, per exemple, aquelles relatives als edificis sanitaris se centren en la 
neteja i ho fan especificant la neteja de cada element (piques, evaquatoris, miralls, terres, 
etc.); per contra, el manteniment de les instal·lacions constitueix una única fitxa on es recull 
un manteniment superficial tractat de forma elemental i amb la definició d’unes tasques de 
caràcter genèric “control funcionament”. També s’observa la manca de tasques relacionades 
amb temes rellevants en el manteniment d’aquests equipaments; en són exemples les 
derivades del pla d’autocontrol i gestió de l’aigua de consum humà, del pla de prevenció i 
control de la legionel·losi, del pla de control de plagues, d’allò relacionat amb la conservació 
de les edificacions, de la generació d’energia, de les accions contra la població del senglar o 
dels elements contra incendis. No sembla massa adient l’externalització d’una feina com la 
poda ja que forma part i és pròpia del manteniment general de l’entorn. No es fan propostes 
que suposin una millora del manteniment dels equipaments.  
 
Confecció d’un exemple de cronograma de feina setmanal 
El cronograma presentat no dona idea clara de la distribució i pluralitat de feines. Es tracta 
d’una exposició poc precisa “Passejada general amb tasques diàries” i que no contempla 
feines fonamentals com el control diari dels nivells de clor o tasques derivades de la gestió 
de l’aigua calenta sanitària.  
 
PUNTUACIÓ CRITERI 2 (OFERTA 2: Sr. A. S. P.):  

7,0 punts 
 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per a cada 
oferta presentada és el següent: 
 

 CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR 

 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Total 

Oferta 1: Sr. M. S. B. 19,2 23,5 42,7 

Oferta 2: Sr. A. S. P. 7,8 7,0 14,8 

 
* Es proposa l’exclusió de l’oferta presentada pel Sr. A. S. P. per no superar el tall de 
puntuació mínim (25 punts). 
 
CONCLUSIÓ  
 
Analitzada la documentació corresponent a les dues ofertes presentades i admeses, i 
d’acord amb els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor contemplats a la 
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clàusula 1.11) del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest procediment de 
contractació, es conclou:  
 
Que l’oferta número 1, presentada pel Sr. M. S. B., d’acord al pautat establert pels Plecs de 
clàusules administratives i tècniques, destaca per la seva exhaustivitat i pel seu elevat grau 
de concreció en els diferents aspectes contemplats, tot donant clara resposta als ítems 
plantejats i que sovint ho fa amb un important grau d’excel·lència. L’oferta s’adiu 
perfectament i dona compliment als objectius del servei objecte d’aquest contracte i a la 
seva execució tant en la seva vessant educativa com del manteniment.  
 
Que l’oferta número 2, presentada pel Sr. A. S. P. d’acord al pautat establert pels Plecs de 
clàusules administratives i tècniques, bo i tractar-se d’una proposta en la que s’ha esmerçat 
una certa dedicació, es planteja des d’una perspectiva genèrica, incomplerta i mancada de 
precisió. L’oferta no dona compliment als objectius del servei objecte d’aquest contracte i no 
facilita la seva immediata execució tant pel que fa a la vessant educativa com del 
manteniment.  
 
Es proposa l’exclusió de l’oferta presentada pel Sr. A. S. P. per no superar el tall de 
puntuació mínim establert en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars.   .(...)” 
En data 29 de maig de 2017 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre 
número 3 de les persones admeses, corresponent als criteris avaluables de forma 
automàtica: 
 
� Criteris avaluables de forma automàtica: Total 51 punts (51% de la puntuació total 
a baremar) 
 
Criteri 1: Preu ofertat: 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a 
l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes de manera 
proporcional. 
 
Pressupost de licitació:  177.551,35 € IVA exclòs 
 
  
Les ofertes presentades per les empreses admeses són les següents: 
 

Empreses 
Oferta 

econòmica     
(IVA exclòs)  

Baixa respecte 
pressupost 

licitació 

Subtotal 
de 

punts 

M. S. i B. 156.245,00 € 21.306,35 € 51 

 
Finalment, el resum de la valoració de l’oferta presentada per gestionar l’Àrea d’Esplai del 
Corredor i el Campament Juvenil El Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i 
dur-hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, 
educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant del Parc, tenint en compte els criteris 
que depenen d’un judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, és el següent: 
 

Empresa 
Puntuació 

criteris judici 
de valor 

Puntuació criteris 
avaluació 

automàtica 

Total 
punt

s 

M. S. i B. 42,7 51 93,7
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0 

 
Un cop realitzada la valoració, els sotasignats INFORMEN que l’oferta més avantatjosa per 
a l’adjudicació de la contractació per a la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concert, per a la gestió de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil El Solell del 
Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de manteniment dels 
equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al públic 
visitant del Parc, és la del Sr. M. S. i B., amb NIF XXX, per un import de cent cinquanta-sis 
mil dos-cents quaranta-cinc euros (156.245,00 €), més trenta-dos mil vuit-cents onze euros 
amb quaranta-cinc cèntims (32.811,45 €), en concepte del 21% d’IVA, d’acord amb la seva 
oferta. (...)”. 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi 
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb l’informe tècnic emès per la cap de la Unitat 
d’Ús Públic i E.A., amb el vist i plau del director del parc del Montnegre, el contracte de 
gestió del servei públic, sota la modalitat de concert, per a la gestió dels equipaments 
de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el Solell del Corredor al Parc 
del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de manteniment dels 
equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure adreçades al 
públic visitant del Parc, al Sr. M. S. B., amb NIF XXX, per un import de cent cinquanta-
sis mil dos-cents quaranta-cinc euros (156.245,00 €), més trenta-dos mil vuit-cents 
onze euros amb quaranta-cinc cèntims (32.811,45 €), en concepte del 21% d’IVA.  
 
Segon.- DISPOSAR que la despesa derivada d’aquesta contractació per un import de 
cent vuitanta-nou mil cinquanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (189.056,45 €) 
IVA inclòs, es farà efectiva d’acord amb el següent detall pressupostari del vigent 
exercici: 
 

Data Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 
2017 G/50402/17230/22712 36.336,65 €  
2018 G/504/172/227 37.055,06 €   
2019 G/504/172/227 37.792,38 € 
2020 G/504/172/227 38.548,61 €   
2021 G/504/172/227 39.323,75 €   

 
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
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abans del transcurs dels 15 dies hàbils a la remissió de la notificació de la present 
resolució. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte al Diari de la Unió Europea, al 
Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del 
Contractant de la Diputació de Barcelona.” 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar la 
formalització del conveni regulador de la subvenció concedida per la Unió 
Europea, dins de la convocatòria de 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE 
ACTION”, pel projecte LIFE CLINOMICS, signat en data 15 de juny de 2016 en 
llengua anglesa, la versió de la qual, traduïda al català consta en diligència que 
s’incorpora en l’expedient.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
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Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
Atès l’establert a l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques sobre la convalidació dels actes 
administratius. 
 
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.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, aprovada per Decret 3048/16 de 
data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- CONVALIDAR la formalització del conveni regulador de la subvenció 
concedida per la Unió Europea, dins de la convocatòria de 2015 del programa europeu 
“LIFE CLIMATE ACTION”, pel projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliencia 
del territorio. Oportunidades y retos de la economía y la Sociedad local en la 
adaptación al cambio climático), signat en data 15 de juny de 2016 en llengua anglesa, 
la versió de la qual, traduïda al català segons consta en diligència que s’incorpora en 
l’expedient, és la que s’acompanya com annex. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea.” 
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54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Unió de Pagesos de Catalunya, com a beneficiari associat, en 
relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del 
projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliencia del territorio. 
Oportunidades y retos de la economía y la Sociedad local en la adaptación al 
cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del programa europeu 
“LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
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subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i la Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT), com a beneficiari 
associat i la seva versió en llengua anglesa que consta com Annex, en relació a la 
subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del projecte LIFE 
CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliencia del territorio. Oportunidades y retos de la 
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economia y la Sociedad local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la 
convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”, de conformitat 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A  
BENEFICIARI COORDINADOR I LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA COM A 
BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ 
EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA 
RESILIENCIA DEL TERRITORIO. OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA 
SOCIEDAD LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO), EN EL MARC DE 
LA CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, com a beneficiari associat, representada pel  
Director-Gerent de l’entitat, Sr. Sergi Palay Azoz, amb NIF XXX segons les facultats 
conferides en escriptura de poders núm. 2.506 de data 5 d’agost de 2010, del Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Miguel-Ángel Campo Güerri , que declara vigents i amb 
NIF XXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
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Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP  
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
 
Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
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- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 
informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- La Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT)  participarà en les accions del projecte 

següents: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 en els termes 
establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord de subvenció formalitzat 
amb el programa LIFE. UPCAT coordinarà l’acció C5 de replicabilitat i transferibilitat 
de LIFE CLINOMICS.  

 
- El cost total estimat d’UPCAT per la implementació del projecte és de 149.414 €. 

UPCAT aportarà 59.766 € i la resta 89.648 € correspon a la contribució de la UE. 
 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
 

- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiar associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   
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Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 

 
- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 

des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al  16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament  (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
 
Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
  
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 149.414 €.   
 
El beneficiari associat contribuirà 59.766 €  al projecte amb recursos financers propis.  
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En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 89.648 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
 
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
  
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
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utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 

 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
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present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i a la Unió de Pagesos 
de Catalunya i requerir a aquesta a la formalització del corresponent conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, COM A 
BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA AS 
ASSOCIATED BENEFICIARY IN RELATION TO THE SUBSIDY GRANTED BY THE 
EUROPEAN UNION FOR THE PROJECT LIFE CLINOMICS (FOSTERING RESILIENCE. 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE LOCAL ECONOMY AND SOCIETY TO 
ADAPT TO CLIMATE CHANGE) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 
EUROPEAN PROGRAM "LIFE CLIMATE ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
 
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, as associated beneficiary, represented by the 
Director-Manager of the entity, Mr Sergi Palay Azoz with VAT number XXX, according to the 
powers conferred in power of attorney no. 2.506 of  5 August 2010, of the Notary of the 
“Il·lustre Col·legi de Catalunya” Mr. Miguel-Ángel Campo Güerri, that declares it to be in 
force with VAT number XXX. 
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

480 

Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
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Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project;    

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project. Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) is going to take part in the following 
project actions: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 under the terms 
set out in Annex II (Project description) of the grant agreement formalised with the 
LIFE program. UPCAT coordinates action C5 of replicability and transferability of LIFE 
CLINOMICS.  

- The estimate total cost of UPCAT for the project implementation is  € 149,414. UPCAT 
will contribute with € 59,766 and the rest (€ 89,648) corresponds to the EU 
contribution. 

 
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  The modalities for implementing 
this article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

482 

take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
The reporting schedule for the project is as follows:  
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 
 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 149,414.  
 
The associated beneficiary will contribute € 59,766 to the project of own financial resources.  
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On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 89,648 as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
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keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
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In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.  

 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la 
Unió Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliència del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad 
local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 
2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 
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Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i la Confederació sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya (CONC), com a beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que 
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consta com Annex, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a 
l’execució del projecte LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliència del territori. 
Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la adaptación al cambio 
climático), en el marc de la convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE 
ACTION”, de conformitat amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ 
OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ 
A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO. 
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LOCAL EN LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
2015 DEL PROGRAMA EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, 
com a beneficiari associat, representada pel secretari general de l’entitat, Sr. Javier Pacheco 
Serradilla, amb NIF XXX segons les facultats conferides en l’art. 30 dels seus Estatuts, 
modificats en el XI Congrès Nacional celebrat els dies 4,5 i 6 d’abril de 2017 i amb NIF 
G08496606. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
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subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP  
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
 
Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
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Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 

informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
 

- La Confederació sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 
participarà en les accions del projecte següents: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, 
E2, E3, F1, F2 en els termes establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord 
de subvenció formalitzat amb el programa LIFE. La CONC coordinarà l’acció E2 de 
disseny i edició de materials divulgatius. 

  
- El cost total estimat de la CONC per la implementació del projecte és de 134.044 €. 

La CONC aportarà 53.618 € i la resta 80.426 € correspon a la contribució de la UE. 
 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
 

- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  
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- el beneficiari associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 
 

- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament  (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
 
Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
  
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 134.044 €.   
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El beneficiari associat contribuirà en 53.618 €  al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 80.426 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
 
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
  
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
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Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 

 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
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En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i a la Confederació 
sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya  i requerir a aquesta a la 
formalització del corresponent conveni. 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ 
OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINOMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND THE CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA 
COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA AS ASSOCIATED BENEFICIARY IN 
RELATION TO THE SUBSIDY GRANTED BY THE EUROPEAN UNION FOR THE 
PROJECT LIFE CLINOMICS (FOSTERING RESILIENCE. OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES OF THE LOCAL ECONOMY AND SOCIETY TO ADAPT TO CLIMATE 
CHANGE) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 EUROPEAN PROGRAM 
"LIFE CLIMATE ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, as 
associated beneficiary, represented by the general secretary of the entity, Mr Javier Pacheco 
Serradilla, with VAT number XXX according to the powers conferred in the article 30 of its 
Statues, modified in the XI National Congress celebrated on 4, 5 and 6 April 2017 and with 
VAT number G08496606.  
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
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Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
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implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project;    

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project. Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The Confederació sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) is 
going to take part in the following project actions: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, 
E2, E3, F1, F2 under the terms set out in Annex II (Project description) of the grant 
agreement formalised with the LIFE program. CONC coordinates action E2, design 
and edition of dissemination materials. 

- The estimate total cost of CONC for the project implementation is € 134,044. CONC 
will contribute with € 53,618 and the rest (€ 80,426) corresponds to the EU 
contribution. 

 
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary. The modalities for implementing this 
article are:  
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- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
 
The reporting schedule for the project is as follows:    

 
- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 

beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 
 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
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return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 134,044.  
 
The associated beneficiary will contribute € 53,618 to the project of own financial resources. 
 
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from coordinating 
beneficiary a maximum amount of € 80,426 as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
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15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
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Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated. " 

 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la 
Unió Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliència del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad 
local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 
2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
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Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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 
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i) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
de Barcelona (CCB), com a beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que 
consta com Annex, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a 
l’execució del projecte LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliencia del territorio. 
Oportunidades y retos de la economía y la Sociedad local en la adaptación al cambio 
climático), en el marc de la convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE 
ACTION”, de conformitat amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN 
RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA RESILIÈNCIA 
DEL TERRITORI. OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMIA Y LA SOCIEDAD 
LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO), EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, 
com a beneficiari associat, representada pel  Director de l’Àrea de Serveis Corporatius de 
l’entitat, Sr. Ramon Reixach Isarre, amb NIF XXX, segons les facultats conferides en 
escriptura de poders núm. 210, de data 26 de febrer de 2013, del Notari de l’Il·lustre Col·legi 
de Catalunya Sr. José Marqueño Ellacuria que declara vigents i amb NIF XXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
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En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP  
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
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Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
 

- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 
informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
 

- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (CCB) 
participarà en les accions del projecte següents: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, 
E2, E3, F1, F2 en els termes establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord 
de subvenció formalitzat amb el programa LIFE. La CCB coordinarà l’acció C4 de 
capacitació i formació. 

 - El cost total estimat de la CCB per la implementació del projecte és de 155.873 €. La 
CCB aportarà 62.350 € i la resta 93.523 € correspon a la contribució de la UE. 

 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
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- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiar associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 
 

- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.  

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.  

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
 
Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
  
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
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estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 155.873 €.   
 
El beneficiari associat contribuirà en 62.350 € al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 93.523 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
 
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
  
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
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Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 
 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

507 

conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i a la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona  i requerir a aquesta a la 
formalització del corresponent conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINOMICS 

 
COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND THE CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA AS ASSOCIATED 
BENEFICIARY IN RELATION TO THE SUBSIDY GRANTED BY THE EUROPEAN UNION 
FOR THE PROJECT LIFE CLINOMICS (FOSTERING RESILIENCE. OPPORTUNITIES 
AND CHALLENGES OF THE LOCAL ECONOMY AND SOCIETY TO ADAPT TO 
CLIMATE CHANGE) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 EUROPEAN 
PROGRAM "LIFE CLIMATE ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, 
represented by the Director of the Corporate Services Area, Mr. Ramon Reixach Isarre with 
VAT number XXX, according to the powers conferred in power of attorney num. 210, of 26 
February 2013, of the Notary of “Il·lustre Col·legi de Catalunya” Mr. José Marqueño Ellacuria 
declares it to be in force with VAT number XXX. 
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BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
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which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
 
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME reactions 
to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the associated 
beneficiary about communication with the EASME concerning the project; 

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project. Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary.  The modalities for implementing this article are:  
 

- The Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (CCB)  is 
going to take part in the following project actions: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, 
E2, E3, F1, F2 under the terms set out in Annex II (Project description) of the grant 
agreement formalised with the LIFE program. CCB coordinates action C4 on training 
and education.  

- The estimate total cost of CCB for the project implementation is € 155,873. CCB will 
contribute with € 62,350 and the rest (€ 93,523) corresponds to the EU contribution. 
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Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  The modalities for implementing 
this article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
The reporting schedule for the project is as follows:  
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 
 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
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The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 155,873.  
 
The associated beneficiary will contribute € 62,350 to the project of own financial resources.  
 
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 93,523  as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
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Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
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Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.”  

 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, com 
a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea 
per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliencia del 
territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la 
adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
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Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP  Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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 
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i) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i el Consorci de Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre, 
com a beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que consta com Annex, 
en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del projecte 
LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliència del territori. Oportunidades y retos de la 
economía y la Sociedad local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la 
convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”, de conformitat 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I EL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES 
TERRES DE L’EBRE COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE 
CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO. OPORTUNIDADES Y 
RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA 
EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE, com a 
beneficiari associat, representat pel  president de l’entitat, Sr. Francesc Artur Gas Ferré, 
amb NIF XXX, segons les facultats conferides en els seus Estatuts aprovats pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 19 de setembre de 2014 i pel Ple del 
Consell Comarcal del Montsià en sessió de data 24 de setembre de 2014, assistit per la 
secretària, Sra. Rosa Solé Artrufat i amb NIF XXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
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En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP 
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
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Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 

informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
 

- El Consorci de Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) participarà en 
les accions del projecte següents: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 
en els termes establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord de subvenció 
formalitzat amb el programa LIFE. El COPATE coordinarà l’acció “C2. Elaboració de 
l’estratègia i els plans d’acció per l’adaptació al canvi climàtic. Activitat de les 
MeTACC” 

 
- El cost total estimat del COPATE per la implementació del projecte és de 174.517 €. 

El COPATE aportarà 69.807 € i la resta 104.710 €  correspon a la contribució de la 
UE. 
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Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
 

- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiar associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 
 

- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al  16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament  (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
 
Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
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El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 174.517 €.   
 
El beneficiari associat contribuirà en 69.807 €  al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 104.710 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
  
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
  
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
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El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 
 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
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Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i al Consorci de 
Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre i requerir a aquest a la formalització del 
corresponent conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I EL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES 
TERRES DE L’EBRE, COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE LIFE CLINÒMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE 
LES TERRES DE L’EBRE AS ASSOCIATED BENEFICIARY IN RELATION TO THE 
SUBSIDY GRANTED BY THE EUROPEAN UNION FOR THE PROJECT LIFE CLINOMICS 
(FOSTERING RESILIENCE. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE LOCAL 
ECONOMY AND SOCIETY TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE) WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 EUROPEAN PROGRAM "LIFE CLIMATE 
ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
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CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE, as associated 
beneficiary, represented by the president of the entity. Mr. Francesc Artur Gas Ferré, with 
VAT number XXX, according to the powers conferred in its Statutes approved by the plenary 
session of Baix Ebre County Council on 19 September 2014 and the plenary session of 
Montsià County Council on 24 September 2014, assisted by the secretary Ms. Rosa Solé 
Artrufat and with VAT number XXX.   
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
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PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are: 
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project;    

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project. Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
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- The Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) is going to 
take part in the following project actions: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, 
F1, F2 under the terms set out in Annex II (Project description) of the grant agreement 
formalised with the LIFE program. COPATE coordinates action C2. Development of 
the strategy and action plans for climate change adaptation. Activity of the MeTACC.  

- The estimate total cost of COPATE for the project implementation is  € 174,517. 
COPATE will contribute with € 69,807 and the rest € 104,710 corresponds to the EU 
contribution. 

-  
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  The modalities for implementing 
this article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
The reporting schedule for the project is as follows:    
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 

 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
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Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 174.517.  
 
The associated beneficiary will contribute € 69,807 to the project of own financial resources.  
 
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 104,710 as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
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The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
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Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.  

 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a beneficiari associat, 
en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del 
projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliència del territorio. 
Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la adaptación al 
cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del programa europeu 
“LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
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restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP  Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
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La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP), com a 
beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que consta com Annex, en 
relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del projecte 
LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliència del territori. Oportunidades y retos de la 
economia y la Sociedad local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la 
convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”, de conformitat 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS COM A 
BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ 
EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA 
RESILIENCIA DEL TERRITORIO. OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA 
SOCIEDAD LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO), EN EL MARC DE 
LA CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, com a beneficiari associat, representat pel 
president de l’entitat, Sr. Francesc Olivella Pastallé, amb NIF XXX, assistit pel secretari Sr. 
Xavier Rodado Honorato i amb NIF XXX.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP  
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
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Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
 
Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
 

- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 
informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  
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- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès participarà en les accions del projecte següents: 
A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2  en els termes establerts a 
l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord de subvenció formalitzat amb el 
programa LIFE. El CCAP coordinarà l’acció C3 d’implementació de les accions 
d’adaptació.  

- El cost total estimat de CCAP per la implementació del projecte és de 148.109 €. El 
CCAP aportarà 59.244 € i la resta 88.865 €  correspon a la contribució de la UE. 

 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
 

- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiar associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 
 

- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al  16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament  (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
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Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
  
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 148.109 €.   
El beneficiari associat contribuirà en 59.244 € al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 88.865 €  com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
  
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
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El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
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Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 
 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i al Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès  i requerir a aquest a la formalització del corresponent conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, COM A 
BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND THE CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS 
AS ASSOCIATED BENEFICIARY IN RELATION TO THE SUBSIDY GRANTED BY THE 
EUROPEAN UNION FOR THE PROJECT LIFE CLINOMICS (FOSTERING RESILIENCE. 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE LOCAL ECONOMY AND SOCIETY TO 
ADAPT TO CLIMATE CHANGE) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 
EUROPEAN PROGRAM "LIFE CLIMATE ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, as associated beneficiary, represented by the 
president of the entity, Mr Francesc Olivella Pastallé with VAT number XXX, assisted by the 
secretary Mr. Xavier Rodado Honorato with VAT number XXX.  
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
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as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are: 
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project;  

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project.  Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary.  The modalities for implementing this article are:  
 

- The Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) is going to take part in the following 
project actions: A1,A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 under the terms 
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set out in Annex II (Project description) of the grant agreement formalised with the 
LIFE program. CCAP coordinates action C3 on implementation of adaptation actions.  

- The estimate total cost of CCAP for the project implementation is € 148,109. CCAP 
will contribute with € 59,244 and the rest (€ 88,865) corresponds to the EU 
contribution. 

 
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  The modalities for implementing 
this article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
The reporting schedule for the project is as follows:   
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 
 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement. 
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
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summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 148,109.  
 
The associated beneficiary will contribute € 59,244 to the project of own financial resources.  
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 88,865 as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
 
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
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The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
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The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.” 

 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Generalitat de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
com a beneficiari associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió 
Europea per a l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la 
resiliencia del territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad 
local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 
2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
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(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP  Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
 
Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
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Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona com a 
beneficiari coordinador, i l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de 
Catalunya, com a beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que consta 
com Annex, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució 
del projecte LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliéncia del territori. Oportunidades 
y retos de la economia y la Sociedad local en la adaptación al cambio climático), en el 
marc de la convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”, de 
conformitat amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I L’OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE LIFE CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO. 
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LOCAL EN LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
2015 DEL PROGRAMA EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA, OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC, com a 
beneficiari associat, representada pel secretari general del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’entitat, Sr. Ferran Falcó Isern, amb NIF XXX segons les facultats 
conferides per Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i amb NIF ES S0811001G. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP  
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
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L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
 
Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 

informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- La Generalitat de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) participarà 

en les accions del projecte següents:  A1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 en 
els termes establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord de subvenció 
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formalitzat amb el programa LIFE. L’OCCC  coordinarà l’acció “A1. Estudi dels efectes 
del canvi climàtic en el territori: diagnòstic, impactes i vulnerabilitats”. 

 
- El cost total estimat de l’OCCC per la implementació del projecte és de 134.392 €. 

L’OCCC aportarà 53.757 € i la resta 80.635 €  correspon a la contribució de la UE. 
 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 

 
- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 

documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiar associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 

 
- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 

des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al  16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament  (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   

  
El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
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Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
 
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 134.392 €.   
 
El beneficiari associat contribuirà en 53.757 €  al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 80.635 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
 
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
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El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
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Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 
 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i a la Generalitat de 
Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i requerir a aquesta a la 
formalització del corresponent conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I L’OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE LIFE CLINÒMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AS ASSOCIATED BENEFICIARY IN RELATION TO 
THE SUBSIDY GRANTED BY THE EUROPEAN UNION FOR THE PROJECT LIFE 
CLINOMICS (FOSTERING RESILIENCE. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE 
LOCAL ECONOMY AND SOCIETY TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE) WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 EUROPEAN PROGRAM "LIFE CLIMATE 
ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
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and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA, OFICINA CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC, as 
associated beneficiary, represented by the general secretary of the Department of Territory 
and Sustainability of the entity, Mr. Ferran Falcó Isern, with VAT number XXX, according to 
the power conferred by the Decree 277/2016, of 2 August, on reorganization of the 
Department of Territory and Sustainability and with VAT number ES S0811001G. 
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
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Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project; 

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project.  Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  
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Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The Generalitat de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) is going to 
take part in the following project actions: A1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 
under the terms set out in Annex II (Project description) of the grant agreement 
formalised with the LIFE program. OCCC coordinates action A1, Study of the effects 
of climate change on the territory: diagnosis, impacts and vulnerabilities.  

- The estimate total cost of OCCC for the project implementation is  € 134,392. OCCC 
will contribute with € 53,757 and the rest (€ 80,635) corresponds to the EU 
contribution. 

 
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  The modalities for implementing 
this article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.   
The reporting schedule for the project is as follows:    
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  

- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
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Seventh.- Financial reporting 
 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 134,392.  
The associated beneficiary will contribute € 53,757 to the project of own financial resources.  
 
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 80,635 as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
 
According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
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The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
 
Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
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individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.”  
 

60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a beneficiari 
coordinador i la Unió General de Treballadors de Catalunya, com a beneficiari 
associat, en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a 
l’execució del projecte LIFE CLINOMICS (Promoviendo la resiliencia del 
territorio. Oportunidades y retos de la economia y la Sociedad local en la 
adaptación al cambio climático), en el marc de la convocatòria de 2015 del 
programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”.- 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: 
 
“Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 
2015 (ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de 
Barcelona com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la 
resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic) i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria 
“LIFE climate Action” de 2015. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

556 

En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el 
projecte va ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels 
quals 213.739,00 € es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import 
restant de 621.539,00 € els haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb 
el detall següent: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de 
Comerç de Barcelona (CCB) 93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC) 80.426,00 €; Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; 
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 83.732,00 € i Unió de Pagesos 
de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
El projecte LIFE CLINOMICS té un pressupost total de despeses de 1.392.349,00 €, 
repartit segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aportació 
pròpia 

Subvenció 
U.E. 

Import total 

Diputació de Barcelona 142.707,00 € 213.739,00 € 356.446,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 59.244,00 € 88.865,00 € 148.109,00 € 
Cambra de Comerç de Barcelona 62.350,00 € 93.523,00 € 155.873,00 € 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 53.618,00 € 80.426,00 € 134.044,00 € 
Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre 

69.807,00 € 104.710,00 € 174.517,00 € 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic 53.757,00 € 80.635,00 € 134.392,00 € 
Unió General de Treballadors de 
Catalunya 

55.822,00 € 83.732,00 € 139.554,00 € 

Unió de Pagesos de Catalunya 59.766,00 € 89.648,00 € 149.414,00 € 
TOTAL 557.071,00 € 835.278,00 € 1.392.349,00 € 

 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni 
de subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència 
Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la 
Unitat B3 – LIFE and CIP Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, 
representada per la Excma. Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on 
s’estableix que el projecte tindrà el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva 
finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de 
subvenció –Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, 
s’haurà de signar un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. 
Aquests convenis hauran d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar 
els informes del projecte al beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així 
com les obligacions dels socis beneficiaris. 
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Atès que la Unió Europea va fer una transferència a la Diputació de Barcelona per un 
import de 250.583,40 € (dos-cents cinquanta mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb 
quaranta cèntims), en concepte del primer pagament que representa el 30% de 
l’import total de la subvenció, corresponent a l’exercici 2016. 
 
La Diputació de Barcelona, per decret del vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 28 de setembre de 2016 (ref. reg. D.9563/16) 
va aprovar la distribució del primer pagament als socis per un import de 186.461,70 €. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre 
ambdues parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, s’ha confeccionat la memòria justificativa amb els requisits que es 
demanen i aquesta consta a l’expedient. 
 
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) 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 data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, com a 
beneficiari coordinador, i la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT), 
com a beneficiari associat i la seva versió en llengua anglesa que consta com Annex, 
en relació a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del projecte 
LIFE CLINÒMICS, (Promoviendo la resiliencia del territori. Oportunidades y retos de la 
economía y la Sociedad local en la adaptación al cambio climático), en el marc de la 
convocatòria 2015 del programa europeu “LIFE CLIMATE ACTION”, de conformitat 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE 
CATALUNYA COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA PER LA UNIÓ EUROPEA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE 
CLINÒMICS (PROMOVIENDO LA RESILIENCIA DEL TERRITORI. OPORTUNIDADES Y 
RETOS DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD LOCAL EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 2015 DEL PROGRAMA 
EUROPEU “LIFE CLIMATE ACTION” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiari coordinador, representada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, i 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, 
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publicada al BOPB núm. 22 d’abril de 2016; assistit per la secretaria delegada, Sra. Isi 
Guardiola Salinas, en virtut de las 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 2 d’agost 
de 2016). 
 
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA, com a beneficiari associat, 
representada per la Secretària d’Organització de l’entitat, Sra. Núria Solé Domingo, amb NIF 
XXX segons les facultats conferides en l’escriptura de poders del Notari de l’Il·lustre Col·legi 
de Catalunya Sr. Camil Ros Duran de data 15 de juliol de 2016 amb núm. de protocol 1.380, 
i NIF XXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 1 de setembre de 2015 
(ref. reg. 7583/15), es va aprovar i autoritzar la participació de la Diputació de Barcelona 
com a beneficiari coordinador en el projecte “CLINOMICS” (Promovent la resiliència del 
territori. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic) 
i la presentació de l’esmentat projecte a la convocatòria “LIFE climate Action” de 2015. 
 
En data 10 de juny de 2016, la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a la Petita 
i Mitjana Empresa (EASME), va comunicar a la Diputació de Barcelona que el projecte va 
ésser aprovat i que s’atorga una subvenció total de 835.278,00 €, dels quals 213.739,00 € 
es destinaran directament a la Diputació de Barcelona i l’import restant de 621.539,00 € els 
haurà de traslladar a la resta de beneficiaris, d’acord amb el detall següent: Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 88.865,00 €; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 
93.523,00 €; Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) 80.426,00 €; Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 104.710,00 €; Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic (OCCC) 80.635,00 €; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 
83.732,00 € i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 89.648,00 €. 
 
Per Decret de la Presidència de 15 de juny de 2016 (ref. reg. 5815/16) la Diputació de 
Barcelona, com a beneficiari coordinador del projecte LIFE CLINOMICS, va acceptar la 
subvenció concedida per la Unió Europea, tot d’acord amb les normes de la Comissió 
Europea per al programa LIFE. 
 
Tanmateix, en data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de 
subvenció –Grant Agreement- entre la Unió Europea, a través de l’Agència Executiva per a 
la Petita i Mitjana Empresa (EASME), representada pel Cap de la Unitat B3 – LIFE and CIP 
Eco-Innovation Sr. Angel Salsi i la Diputació de Barcelona, representada per la Excma. 
Presidenta de la Diputació, Sra. Mercè Conesa Pagès, on s’estableix que el projecte tindrà 
el seu inici oficial el dia 16 de juny de 2016 i la seva finalització el 16 de juny de 2019.  
 
Segons l’Annex X Guies administratives i financeres de l’esmentat conveni de subvenció –
Grant Agreement-, en el supòsit que el projecte inclogui socis beneficiaris, s’haurà de signar 
un conveni entre el beneficiari coordinador i cada un dels socis. Aquests convenis hauran 
d’establir la forma en què els socis beneficiaris han d’aportar els informes del projecte al 
beneficiari coordinador, inclosa la informació financera, així com les obligacions dels socis 
beneficiaris. 
 
Per tant, es considera convenient l’aprovació i posterior signatura d’un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els socis per regular la relació entre ambdues 
parts durant l’execució del projecte LIFE CLINOMICS. 
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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  
 
Aquest conveni de col·laboració s’estableix en relació al projecte LIFE Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
tal com es descriu a l’Acord de Subvenció LIFE15 CCA/ES/000102, signat el 15 de juny de 
2016.  
 
L’acord de subvenció (i qualsevol modificació que se’n faci) signat entre el beneficiari 
coordinador i l’Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (en endavant EASME), el 
qual inclou les Condicions Especials, les Condicions Generals dins de l’Annex I de l’Acord 
de Subvenció del LIFE (a partir d’ara referides com a “les Condicions Generals”), la proposta 
de projecte completa i els altres annexos, constitueix una part essencial d’aquest conveni de 
col·laboració. Excepte que s’expliciti de manera diferent, totes les parts de les Condicions 
Generals són rellevants, tant pel beneficiari coordinador com pel beneficiari associat i 
s’apliquen a ambdós.  
 
Les provisions de l’acord de subvenció, incloent el mandat (formulari A4), que estipulen que 
el beneficiari associat atorga al beneficiari coordinador, el mandat d’actuar en el seu nom, 
davant de l’EASME, han de prevaldre davant de qualsevol altre acord entre el beneficiari 
associat i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en la implementació de 
l’anteriorment mencionat acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l’EASME.  
 
Segon.- Durada 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Tercer.- Rol i obligacions del beneficiari coordinador  
 
L’Article II.1.3 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari coordinador. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- el beneficiari coordinador ha de subministrar al beneficiari associat còpies dels 

informes tècnics i financers lliurats a l’EASME, així com les reaccions de l’EASME a 
aquests documents. El beneficiari coordinador ha d’informar regularment al beneficiari 
associat, sobre la comunicació amb l’EASME respecte el projecte; 

- el beneficiari coordinador, en l’exercici del mandat donat per part del beneficiari 
associat per actuar en el seu nom, prendrà en adequada consideració els interessos i 
les preocupacions del beneficiari associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà 
sempre que sigui apropiat i sobretot prèviament a la petició de qualsevol modificació 
de l’acord de subvenció;  

- el beneficiari coordinador transferirà el pagament corresponent al beneficiari associat 
seguint les previsions i els terminis de pagament establerts en l’acord de subvenció: 
un primer prefinançament corresponent al 30% de la contribució de la Unió Europea, 
un segon prefinançament equivalent al 40% de la contribució de la Unió a condició 
que s’hagi emprat com a mínim el 100% del primer prefinançament rebut, un 
pagament final amb la quantitat pendent un cop la Unió Europea hagi rebut un 
certificat amb els informes financers i els justificants corresponents. La Diputació de 
Barcelona tindrà 30 dies, després de rebre els diners de l’EASME, corresponents al 
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projecte CLINOMICS, per transferir les quantitats pertinents als beneficiaris associats, 
excepte si es dona un retard justificat.  

 
Quart.- Rol i obligacions del beneficiari associat  
 
L’Article II.1.2 de les Condicions Generals determina el rol i les obligacions generals del 
beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article són:  

 
- La Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) participarà en les accions 

del projecte següents: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 en els 
termes establerts a l’Annex II (Descripció del projecte) de l’acord de subvenció 
formalitzat amb el programa LIFE. La UGTCAT coordinarà l’acció E1 d’estratègia i 
instruments per la difusió.  

 
- El cost total estimat de UGTCAT per la implementació del projecte és de 139.554 €. 

La UGTCAT aportarà 55.822 € i la resta 83.732 € correspon a la contribució de la UE. 
 
Cinquè.- Obligacions comunes pel beneficiari coordinador i el beneficiari associat  
 
L’Article II.1.1 de les Condicions Generals, determina les obligacions comunes pel 
beneficiari coordinador i el beneficiari associat. Les especificacions per aplicar aquest article 
són: 
 

- el beneficiari associat haurà de lliurar documentació tècnica i financera, amb els 
documents de suport pertinents, quan li sigui requerida pel beneficiari coordinador pel 
correcte desenvolupament dels informes tècnics i financers que s’han de 
desenvolupar i lliurar a la UE. Com a mínim caldrà lliurar aquesta documentació, en 
els terminis establerts prèviament, per la redacció dels informes següents: l’informe 
de progrés que s’elaborarà al juliol de 2017, al maig de 2018 es redactarà l’informe 
intermedi i en finalitzar el projecte es desenvoluparà l’informe final;  

- el beneficiari associat participarà activament dels òrgans de gestió i coordinació del 
projecte, amb el nomenament d’un representant polític que assisteixi a les reunions 
semestrals del Consell de Direcció i d’un representant tècnic i un altre financer que 
preguin part en les reunions mensuals del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació del 
projecte;   

 
Sisè.- Informes d’activitat tècnica  
 
El beneficiari associat ha de subministrar al beneficiari coordinador qualsevol informació que 
sigui rellevant, en el termini corresponent, prèviament al lliurament dels informes a l’EASME, 
així com estar a disposició per informació addicional, en cas que sigui requerida per 
l’EASME.  
 
La planificació pels informes del projecte és la següent: 
 

- Informe de progrés: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 16 de juny de 2017. El termini de 
lliurament a la UE serà el 17 de juliol de 2017.  

- Informe intermedi: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari 
des de l’inici del projecte (16/06/2016) fins al 30 d’abril de 2018. El termini de 
lliurament a la UE serà el 31 de maig de 2018.   

- Informe final: inclourà les activitats tècniques i les despeses de cada beneficiari des 
de l’inici del projecte (16/06/2016) fins a l’acabament (16/06/2019). El termini de 
lliurament a la UE serà el 13 de setembre de 2019.   
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El termini pel beneficiari associat per lliurar els informes d’activitat tècnica al beneficiari 
coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament de cadascun dels informes a 
l’EASME. 
 
Setè.- Informes financers  
 
El beneficiari associat està obligat a declarar els costos, tal com s’especifica a les 
Condicions Generals i a l’acord de subvenció.  
 
Respecte la declaració final de despeses i d’ingressos, el beneficiari associat ha de 
proporcionar al beneficiari coordinador el “resum de la declaració de costos del participant” 
datat i signat, com a mínim 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
final. 
  
El termini pel beneficiari associat per lliurar la declaració financera de meitat de projecte al 
beneficiari coordinador és de 15 dies abans del termini de lliurament a l’EASME de l’informe 
de meitat de projecte. 
 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari coordinador 
regularment consistirà en una petició formal d’informació al beneficiari associat, per part del 
beneficiari coordinador o de l’empresa d’assistència externa contractada pel projecte. El 
beneficiari associat haurà d’omplir la documentació sol·licitada utilitzant els formularis 
estàndards facilitats pel beneficiari coordinador o per l’empresa d’assistència externa i 
retornar-los, degudament omplerts, a aquests destinataris, en els terminis establerts en 
aquest acord i en la petició formal enviada al beneficiari associat.  
 
Vuitè.- Costos elegibles estimats i contribució financera al projecte, del beneficiari 
associat  
 
D’acord amb la “declaració del beneficiari associat", el beneficiari associat implementarà 
accions amb un cost total estimat de 139.554 €.   
 
El beneficiari associat contribuirà en 55.822 € al projecte amb recursos financers propis.  
 
En base a les quantitats anteriorment esmentades, el beneficiari associat rebrà del 
beneficiari coordinador una quantitat màxima de 83.732 € com a part de la contribució de la 
UE.  
 
Els costos totals estimats suportats pel beneficiari associat es revisaran regularment durant 
el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (el qual tindrà en compte els costos totals 
del projecte suportats per part de tots els participants), les quantitats especificades en 
aquest Article es poden modificar, sempre que les modificacions vagin en la línia del que 
estipula l’acord de subvenció respecte el pressupost del projecte.  
 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’EASME sobre la declaració final de despeses 
i ingressos i més concretament, en els costos del projecte acceptats com elegibles.  
 
D’acord amb l’Article II.25 de les Condicions Generals, en el cas que el projecte generi 
beneficis, la contribució de la UE es reduirà proporcionalment al preu final real de devolució 
dels costos elegibles aprovats per part de l’EASME. La part restant de qualsevol d’aquests 
beneficis es distribuirà entre els beneficiaris en la quantia generada per cadascun d’ells.  
 
Novè.- Pagament 
  
Llevat que es requereixi d’una altra manera per escrit, per part del beneficiari associat, el 
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beneficiari coordinador ha de fer tots els pagaments al compte bancari que el beneficiari 
associat ha facilitat formalment a la Diputació de Barcelona.  
 
El sistema de pagament entre el beneficiari coordinador i el beneficiari associat seguirà els 
pagaments fets per l’EASME al beneficiari coordinador, tal com fixa el punt 3 d’aquest 
conveni, en el termini de 30 dies des de que es rep el prefinançament / pagament final.  
  
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat acorden que tots els pagaments es 
consideren com a pagaments de prefinançament fins que l’EASME aprovi els informes 
financers i tècnics finals i transfereixi el pagament final al beneficiari coordinador.  
 
El beneficiari coordinador pot recuperar les quantitats que s’hagin pagat de més al 
beneficiari associat, incloent les quantitats pagades de més que s’identifiquin durant 
l’auditoria ex-post, per part de l’EASME.  
 
Desè.- Finalització del conveni 
 
El beneficiari coordinador i el beneficiari associat poden establir les condicions d’una 
finalització anticipada del conveni de conformitat amb les Condicions Generals.  
 
Onzè.- Protecció de dades  
 
En l'execució d'aquest conveni es respectarà la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. Les parts es comprometen a adoptar i implementar les mesures de seguretat a què 
es refereix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal i, en particular, les que corresponguin en funció dels nivells de 
seguretat exigible a les dades i fitxers derivats de l'execució del Programa, d'acord amb el 
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es prova el 
Reglament de desenvolupament de la citada Llei. 
 
Si el compliment del conveni comporta un tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Dotzè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
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Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Tretzè.- Publicitat i difusió 
 
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, feta per part dels beneficiaris 
de manera conjunta o individual, han d’indicar que el projecte ha rebut finançament de la Unió 
Europea i incloure el logo del Programa LIFE. 
 
Catorzè.- Invalidesa, nul·litat o ineficàcia 

 
La invalidesa, nul·litat o ineficàcia d'una o més clàusules d'aquest Acord no afectarà la seva 
validesa ni impedirà la vigència de la resta del conveni. 
 
Les parts negociaran de bona fe una nova clàusula, amb els termes més semblants possibles, 
que sigui vàlida, eficaç i exigible a l'efecte de substituir aquella que no ho sigui.  
 
Quinzè.- Regulació jurídica 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Discrepàncies i jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts i de forma amistosa. 
En cas que l’avinença no sigui possible, són competents per resoldre en darrera instància 
els conflictes i les incidències que puguin sorgir de la interpretació, compliment i efectes del 
present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en català i anglès, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Europea i a la Unió General de 
Treballadors de Catalunya i requerir a aquesta a la formalització del corresponent 
conveni.” 
 
ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, COM A 
BENEFICIARI COORDINADOR I LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE 
CATALUNYA, COM A BENEFICIARI ASSOCIAT, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
LIFE CLINÒMICS  
 

COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN DIPUTACIÓ DE BARCELONA AS 
COORDINATING BENEFICIARY AND THE UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE 
CATALUNYA AS ASSOCIATED BENEFICIARY IN RELATION TO THE SUBSIDY 
GRANTED BY THE EUROPEAN UNION FOR THE PROJECT LIFE CLINOMICS 
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(FOSTERING RESILIENCE. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE LOCAL 
ECONOMY AND SOCIETY TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE) WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE CALL FOR 2015 EUROPEAN PROGRAM "LIFE CLIMATE 
ACTION" 
 
ORGANIZATIONS INVOLVED 
 
Diputació de Barcelona, as coordinating beneficiary, represented by First Deputy Chairman 
and Deputy Chairman of the Department of Territory and Sustainability, Mr. Dionís Guiteras 
Rubio and authorized in accordance with the Consolidation 1/2016 on appointments and 
delegation of powers and functions of the bodies of the Diputació de Barcelona, other than 
plenary, published in BOPB no. April 22, 2016; assisted by the secretariat representative, 
Ms. Isi Guardiola Salinas, by virtue of the powers conferred by Decree of the Corporation 
Presidency dated 28 July 2016 (no. 7731/16), published in BOPB dated 2 August 2016). 
 
UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA, as associated beneficiary, 
represented by the Secretary of Organization of the entity, Ms. Núria Solé Domingo, with 
VAT number  XXX according to the powers conferred in power of attorney of the Notary of 
the “Il·lustre Col·legi de Catalunya” Mr. Camil Ros Duran on 15 July 2016 with protocol 
number 1.380, and VAT number XXX. 
 
BACKGROUND AND MOTIVATION 
 
By Decree of the Presidency of Diputació de Barcelona dated on the 1 September 2015 (ref. 
Reg. 7583/15) was approved and authorized the participation of Diputació de Barcelona as 
coordinating beneficiary in the project "CLINOMICS" (Fostering resilience. Opportunities and 
challenges of the local economy and society to adapt to climate change), as well as the 
presentation of this project to the call "LIFE climate Action" 2015. 
 
On 10 June 2016, the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium 
Enterprises (EASME), informed Diputació de Barcelona that its project was approved and 
awarded a grant total of € 835,278.00, of which € 213,739.00 will be allocated directly to 
Diputació de Barcelona and the remaining amount of € 621,539.00 will be transferred to the 
other beneficiaries, in accordance with the following breakdown: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (CCAP) €88,865.00; Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) € 93,523.00; 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) €80,426.00; Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) € 104,710.00; Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic (OCCC) € 80,635.00; Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) € 
83,732.00 and Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) € 89,648.00. 
 
By Decree of the Presidency of 15 June 2016 (ref. Reg. 5815/16) Diputació de Barcelona, as 
coordinating beneficiary of LIFE CLINOMICS project, accepted the subsidy granted by the 
European Union, according to all rules of the European Commission for the LIFE program. 
 
However, dated 15 June 2016 Diputació de Barcelona signed the Grant Agreement between 
the European Union, through the Executive Agency for Small and Medium Enterprises 
(EASME), represented by Chief Unit B3 - LIFE and CIP Eco-Innovation Mr. Angel Salsi and 
the Diputació de Barcelona, represented by the Hon. President of Diputació, Ms. Mercè 
Conesa Pagès, which states that the project will have its official opening on 16 June 2016 
and its completion on 16 June 2019. 
 
According to Annex X Financial and administrative guidelines of this grant agreement, 
assuming that the project includes associated beneficiaries an agreement between the 
coordinating beneficiary and each of the partners must be signed. These agreements will 
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establish how associated beneficiaries must submit project reports to the coordinating 
beneficiary, including financial information, as well as the obligations of associated 
beneficiaries. 
 
Therefore, it is considered appropriate the approval and subsequent signing of a 
collaboration agreement between Diputació de Barcelona and the partners to regulate the 
relationship between the two parties during the project LIFE CLINOMICS. 
 
Therefore, both parties mutually agree, and recognizing the full capacity to act, formalize this 
agreement, which is governed by the following: 
 
PACTS 
 
First.- Subject  
 
This partnership agreement is concluded in relation to the LIFE project Fostering resilience. 
Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt to climate change, 
as described in Grant Agreement LIFE15 CCA/ES/000102, signed on 15 June 2016.  
 
The grant agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating beneficiary 
and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (hereinafter EASME), 
which includes Special Conditions, the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant 
Agreement (hereinafter referred to as "the General Conditions"), the full project proposal and 
the other annexes, forms an integral part of this partnership agreement. Unless explicitly 
stated otherwise, all parts of the General Conditions are relevant for and apply to both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary.  
  
The provisions of the grant agreement, including the mandate (form A4) stipulating that the 
associated beneficiary gives the coordinating beneficiary the mandate to act on its behalf 
towards the EASME, shall take precedence over any other agreement between the 
associated beneficiary and the coordinating beneficiary that may have an effect on the 
implementation of the above-mentioned grant agreement between the coordinating 
beneficiary and the EASME. 
 
Second.- Duration 
 
This agreement will be valid for four years from the date of its signature, and may be 
extended for four more years. 
 
Third.- Role and obligations of the coordinating beneficiary 
 
Article II.1.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the EASME as well as the EASME 
reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall regularly inform the 
associated beneficiary about communication with the EASME concerning the project; 

- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement;  

- The coordinating beneficiary should transfer the corresponding payment to the 
associated beneficiary following the provisions and terms stablished in the grant 
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agreement: a first pre-financing payment corresponding to 30% of the European Union 
contribution, a second pre-financing equivalent to 40% of the Union’s contribution 
subject to having used at least 100% of the first pre-financing instalment paid, a final 
payment with the balance subject to the receipt by the European Union of a certificate 
on the financial statements and underlying accounts for the project. Diputació de 
Barcelona will have 30 days after receipt of the money from EASME, corresponding to 
CLINOMICS project, to transfer the appropriate payments to the associated 
beneficiaries, unless there is a justified delay.  

 
Fourth.- Role and obligations of the associated beneficiary 
 
Article II.1.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiary. The modalities for implementing this article are:  
 

- The Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) is going to take part in the 
following project actions: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, E1, E2, E3, F1, F2 under 
the terms set out in Annex II (Project description) of the grant agreement formalised 
with the LIFE program. UGTCAT coordinates action E1, strategy and instruments for 
dissemination.  

- The estimate total cost of UGTCAT for the project implementation is € 139,554. 
UGTCAT will contribute with € 55,822 and the rest (€ 83,732) corresponds to the EU 
contribution. 

 
Fifth.- Common obligations for both the coordinating beneficiary and the associated 
beneficiary 
 
Article II.1.1 of the General Conditions, sets out common obligations for both the 
coordinating beneficiary and the associated beneficiary. The modalities for implementing this 
article are:  
 

- when required, the associated beneficiary should submit to the coordinating 
beneficiary the technical and financial documents, with the specific supporting 
documents, for an accurate development of the technical and financial reports that 
need to be delivered to the EU. These documents should be delivered following at 
least the timetables previously set out for the development of the following reports: 
progress report to be delivered on July 2017, mid report to be finalized on May 2018 
and the final report to be developed at the end of the project.  

- the associated beneficiary should actively participate in the management and 
coordinating structures of the project, appointing a political representative that should 
take part in the biannual meetings of the Directive Committee and technical and 
financial representatives to get involved in the monthly meetings of the Technical 
Committee for project Management and Coordination. 

 
Sixth.- Technical activity reports 
 
The associated beneficiary shall provide any relevant information to the coordinating 
beneficiary in due time before the submission of reports to the EASME and be available with 
additional information, should the EASME so request.  
The reporting schedule for the project is as follows: 
 

- Progress report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 16 June 2017. The 
delivery deadline to the EU is 17 July 2017.  
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- Interim report: it will include the technical activities and the expenses of each 
beneficiary from the beginning of the project (16/06/2016) until 30 April 2018. The 
delivery deadline to the EU is 31 May 2018.   

- Final report: it will include the technical activities and the expenses of each beneficiary 
from the beginning of the project (16/06/2016) until the end (16/06/2019). The delivery 
deadline to the EU is 13 September 2019.   

 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the technical activity reports to the 
coordinating beneficiary is 15 days before the delivery date of each of the reports to the 
EASME. 
 
Seventh.- Financial reporting 

 
The associated beneficiary is obliged to report costs as specified in the General Conditions 
and the grant agreement.   
 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiary shall 
provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost statement 
summary" at least 15 days before the deadline for submission to the EASME of the final 
report.   
 
The deadline for the associated beneficiary to deliver the financial declaration in the middle 
of the project to the coordinating beneficiary is of 15 days before the deadline of delivery of 
the project interim report to the EASME.   
 
The procedure to collect the data and channel them through the coordinating beneficiary 
regularly will consist of a formal request for information to the associated beneficiary, by the 
coordinating beneficiary or the external assistance company hired for the project. The 
associated beneficiary must complete the requested documentation using the standard 
forms provided by the coordinating beneficiary or by the external assistance company and to 
return them, duly filled, to these recipients within the deadlines established in this agreement 
and in formal request sent to the associated beneficiary. 
 
Eigth.- Estimated eligible costs and associated beneficiary's financial contribution to 
the project 
 
In accordance with the "declaration of the associated beneficiary", the associated beneficiary 
will implement actions with an estimated total cost of € 139,554.  
 
The associated beneficiary will contribute € 55,822 to the project of own financial resources.  
 
On the basis of the above amounts, the associated beneficiary will receive from the 
coordinating beneficiary a maximum amount of € 83,732  as share of the EU contribution.  
 
The estimated total costs incurred by the associated beneficiary will be regularly reviewed 
during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will take into 
account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts specified in 
this Article can be modified, provided that the modifications are in line with the grant 
agreement concerning the project budget.  
 
The final settlement will be based on the EASME assessment of the final statement of 
expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs of the project.  
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According to Article II.25 of the General Conditions, in case the project generates profit, the 
EU contribution will be reduced proportionally to the actual final rate of reimbursement of the 
eligible costs approved by the EASME. The remaining portion of any such profit will be 
allocated to beneficiaries following the amount generated by each one of them. 
 
Ninth.- Payment terms 
  
Unless requested otherwise in writing by the associated beneficiary, the coordinating 
beneficiary shall make all payments to the bank account of the associated beneficiary that 
should have been officially declared to Diputació de Barcelona.  
 
The payment scheme between the coordinating beneficiary and the associated beneficiary 
will follow the payments made by the EASME to the coordinating beneficiary, as set out in 
point 3 of this agreement, within 30 days from receipt of the pre-financing / final payment. 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary agree that all payments are 
considered as pre-financing payments until the EASME has approved the final technical and 
financial reports and has transferred the final payment to the coordinating beneficiary.  
 
The coordinating beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid to the 
associated beneficiary, including unduly paid amounts identified as such during an ex-post 
audit by the EASME. 
 
Tenth.- Termination of partnership agreement 
 
The coordinating beneficiary and the associated beneficiary should set the conditions for an 
anticipated termination of the partnership agreement. Reference should be made to the 
General Conditions. 
 
Eleventh.- Data protection clause 
 
The execution of this agreement will respect the current legislation on data protection. The 
Parties commit to adopt and implement the security measures referred to in Article 9 of Law 
15/1999 of 13 December on the protection of personal data, and in particular those 
corresponding to depending on the security levels required data and files derived from the 
execution of the Program in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 of 
21 December, which approves the implementing regulation of the before mentioned Act. 
 
If compliance with the agreement entails processing personal data included in a file owned 
by one of the parties, the part undertakes to treatment in accordance with the specific 
instructions of the owner of the file and undertakes not to apply or use them for purposes 
other than those provided in the agreement itself or communicate them to others, not even to 
keep them. Once completed the activity, the personal data that have been treated must be 
destroyed or returned to the owner. In case of breach of these obligations, the liable entity 
will be determined in accordance with the provisions of art. 12 of Law 15/1999 of 13 
December, Protection of Personal Data. 
 
The parties agree to respect the confidentiality of personal data, industrial or professional 
knowledge that are related to the object of the agreement and the parties who have been 
informed on the occasion of the celebration of the event, except in cases arising from the 
application of Law 19/2014 of 29 December, transparency, access to public information and 
good governance and compliance with the duty to provide information to public bodies of 
control and supervision provided for in the legislation and of according to the relevant 
regulations. 
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Twelfth.- Amendment clause 
 
This agreement constitutes the express manifestation of the will of the parties in relation to 
the matters contained herein. 
 
Any modification of this agreement must be in writing and be signed by both parties, these 
being duly authorized to do so by the relevant annex or addendum modification. 
 
Thirteenth.- Advertising and promotion 
 
Any communication or publication related to the project made by the beneficiaries jointly or 
individually should indicate that the project has received funding from the European Union and 
include the logo of the LIFE program. 
 
Fourteenth.- Invalidity, nullity or ineffectiveness 
 
Invalidity, nullity or ineffectiveness of one or more provisions of this Agreement shall not affect 
the validity or prevent the use of the rest of the agreement. 
 
The parties will negotiate in good faith a new clause with more similar terms, which will be valid, 
effective and enforceable for the purpose of replacing the one that is not. 
 
Fifteenth.- Legal regulation 
 
This agreement will oblige administrative bodies and signatory in accordance with the provisions 
agreed, and in matters not covered specifically by it, will be governed by Law 40/2015 of 1 
October, the Legal Regime of the Public Sector for Law 39/2015 of 1 October, Common 
Administrative procedure Public Administration, by Decree 179/1995 of 13 June, approving the 
Regulation of Works, Activities and Services of Local Authorities (ROAS) and other rules 
applicable to the object of the agreement. 
 
Sixteenth.- Discrepancies and jurisdiction 
 
The discrepancies that may arise in the implementation of this agreement will try to be resolved 
in the first instance by mutual agreement of the parties amicably. 
 
Failing amicable settlement, the courts of the contentious administrative jurisdiction of the city of 
Barcelona shall have sole competence to rule on any dispute between the contracting parties in 
respect of this agreement.  
 
In witness of conformity, the responsible people sign this grant agreement, in duplicate in 
Catalan and English, at the place and on the date indicated.” 

 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració a formalitzar amb catorze ajuntaments de la 
província de Barcelona, en el marc de la subvenció procedent del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a través de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per a l’operació 
“Instal·lació de calderes de biomassa a la província 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: 
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“Per l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març la Generalitat de Catalunya va obrir 
convocatòria del Programa Operatiu FEDER per finançar operacions d’interès 
municipal i supramunicipal i que ofereix la possibilitat d’executar algunes de les 
accions dels PAES en condicions financeres molt favorables. A aquesta convocatòria 
es podien acollir les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis 
amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya. 
 
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenint en 
compte la coincidència dels seus objectius estratègics amb els de la convocatòria de la 
Generalitat, va elaborar una proposta per a la instal·lació de 14 calderes de biomassa 
amb estella forestal, per a les quals ja es disposava del corresponent projecte 
executiu, en municipis de menys de 20.000 habitants. Els 14 municipis són els que es 
relacionen tot seguit: Monistrol de Calders, Olost, Balenyà, Alella, Vilassar de Dalt, 
Caldes de Montbui, Figaró-Montmany, L’Ametlla del Vallès, Santa Margarida de 
Montbui, St. Martí Sarroca, Navàs, St. Fruitós de Bages, Argentona i St. Pere de 
Vilamajor. 
 
Per acord dels seus respectius òrgans de govern, els ajuntaments van aprovar la 
participació en l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos 
municipis de la província de Barcelona”, que promou la Diputació de Barcelona dins de 
la convocatòria de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
establerta per l’ODRE GAH/45/2016 de 7 de març, sent la Diputació de Barcelona 
l’entitat beneficiària i assumint el finançament de la inversió segons les condicions 
establertes a l’esmentada convocatòria. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 9 de juny de 2016 
(ref. reg. 5617/16), es va aprovar la participació de la Diputació de Barcelona a la 
convocatòria de cofinançament de fons FEDER establerta per l’ORDRE GAH/45/2016, 
de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria. 
 
En data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va presentar la versió 1 de la 
sol·licitud de subvenció i en data 7 de juliol de 2016 va presentar la versió 2, 
completant així el tràmit de sol·licitud, d’acord amb el requeriment de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segons Resolució de la Directora general d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, de data 16 de gener de 2017 de modificació de l’objectiu específic de la 
sol·licitud, s’assigna l’objectiu específic final: 
 
“4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en 
les infraestructures i els serveis públics”, 
 
En substitució de l’objectiu específic inicial: 
 
“4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos 
tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en 
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consonància amb el pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la 
planificació de les comunitats autònomes”. 

 
Per Resolució provisional de la Direcció General d’Administració Local de data 15 de 
febrer de 2017 i comunicada a la Diputació de Barcelona en data 16 de febrer de 2017, 
es proposa a la Diputació de Barcelona com a beneficiària provisional del 
cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, per a l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa a la província de 
Barcelona”, concedint una subvenció de 1.735.667,76 € sobre un pressupost total de 
3.471.335,52 €. 
 
Per Resolució definitiva GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017 de la Direcció General 
d’Administració Local, publicada en el DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, es 
va concedir a la Diputació de Barcelona com a beneficiària del cofinançament FEDER 
en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, una 
subvenció de 1.735.667,76 € sobre un pressupost total elegible de 3.471.335,52 €, per 
a l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa a la província de Barcelona”. 
 
Per Decret de la Presidència de data 15 de juny de 2017 (ref. reg. D 6091/17) es va 
acceptar la subvenció procedent de fons FEDER, en el marc del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a través de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per import de un milió set-cents 
trenta-cinc mil sis-cents seixanta-set euros amb setanta-sis cèntims (1.735.667,76 €) 
per l’execució del projecte “Instal·lació de calderes de biomassa a la província de 
Barcelona” a desenvolupar per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Atès que es considera convenient l’aprovació i signatura d’un conveni de col·laboració 
que reguli la relació entre la Diputació de Barcelona i els municipis de Monistrol de 
Calders, Olost, Balenyà, Alella, Vilassar de Dalt, Caldes de Montbui, Figaró-Montmany, 
L’Ametlla del Vallès, Santa Margarida de Montbui, St. Martí Sarroca, Navàs, St. Fruitós 
de Bages, Argentona i St. Pere de Vilamajor, abans de procedir a l’execució del 
projectes. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.2) 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 l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni tipus per a l’execució del projecte “Instal·lació de 
calderes de biomassa a la província de Barcelona” a desenvolupar per la Diputació de 
Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, a formalitzar amb els ajuntaments de: Monistrol de Calders, Olost, 
Balenyà, Alella, Vilassar de Dalt, Caldes de Montbui, Figaró-Montmany, L’Ametlla del 
Vallès, Santa Margarida de Montbui, St. Martí Sarroca, Navàs, St. Fruitós de Bages, 
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Argentona i St. Pere de Vilamajor, d’acord amb la minuta que es reprodueix a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE     
................................................... PEL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE 
D’INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA EN EL MUNICIPI, EN EL MARC DE 
LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PROGRAMA 
OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014 - 2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
facultada per 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 
núm. 22 d’abril de 2016; assistida per la secretaria general, Sra. Petra Mahillo i García, en 
virtut de las 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 2 d’agost de 2016). 
 
AJUNTAMENT DE ............................., representat per l’Alcalde/essa de l’entitat, 
Sr./Sra..................., assistit per/per la secretari/secretària de l’Ajuntament.............................. 
Sr./Sra.................................. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Per l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març la Generalitat de Catalunya va obrir convocatòria 
del Programa Operatiu FEDER per finançar operacions d’interès municipal i supramunicipal i 
que ofereix la possibilitat d’executar algunes de les accions dels PAES en condicions 
financeres molt favorables. A aquesta convocatòria es podien acollir les diputacions, els 
consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 
habitants de Catalunya. 
 
La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, tenint en compte la 
coincidència dels seus objectius estratègics amb els de la convocatòria de la Generalitat, va 
elaborar una proposta per a la instal·lació de 14 calderes de biomassa amb estella forestal, 
per a les quals ja es disposava del corresponent projecte executiu, en municipis de menys 
de 20.000 habitants, entre els quals es troba el municipi de ................ 
 
Per Decret de data................................, l’Ajuntament de ................. va aprovar la 
participació en l’operació “Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis 
de la província de Barcelona”, que promou la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria 
de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya establerta per l’ODRE 
GAH/45/2016 de 7 de març, sent la Diputació de Barcelona l’entitat beneficiària i assumint el 
finançament de la inversió segons les condicions establertes a l’esmentada convocatòria. 
 
En data 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona va presentar la versió 1 de la 
sol·licitud de subvenció i en data 7 de juliol de 2016 va presentar la versió 2, completant així 
el tràmit de sol·licitud, d’acord amb el requeriment de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segons Resolució de la Directora general d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, de data 16 de gener de 2017 de modificació de l’objectiu específic de la 
sol·licitud, s’assigna l’objectiu específic final: 
 
“4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les 
infraestructures i els serveis públics”, 
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En substitució de l’objectiu específic inicial: 
 
“4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, 
en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància 
amb el pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les 
comunitats autònomes”. 
 
Per Resolució definitiva GAH/1214/2017 de 26 de maig de 2017 de la Direcció General 
d’Administració Local, publicada en el DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 2017, es va 
concedir a la Diputació de Barcelona com a beneficiària del cofinançament FEDER en el 
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, una subvenció de 
1.735.667,76 € sobre un pressupost total de 3.471.335,52 €, per a l’operació “Instal·lació de 
calderes de biomassa a la província de Barcelona”. 
 
Per Decret de la Presidència de data 15 de juny de 2017 (ref. reg. D 6091/17) la Diputació 
de Barcelona va acceptar la subvenció concedida. 
 
Atès que es considera convenient l’aprovació i signatura d’un conveni de col·laboració que 
reguli la relació entre les dues institucions abans de procedir a l’execució del projecte 
d’Instal·lació de la caldera de biomassa forestal en el municipi de ....................... 
 
Atès que la minuta de conveni ha estat aprovada per Acord de data................ 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
Es objecte del present conveni regular la relació entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de .........................., en l’execució del projecte d’Instal·lació de calderes de 
biomassa forestal al municipi de .................................... 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
a) Compromisos de l’Ajuntament de ..................... 
 

1. (Només en el cas que no estigui aprovat) Aprovar definitivament el projecte 
“.............................” , d’acord amb el tràmit previst a l’art. 37 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/11995, de 13 de juny de 1995. 

2. Declarar que l’Ajuntament ............... és titular i té disponibilitat dels terrenys, els 
immobles i les instal·lacions afectades al projecte objecte del conveni, i que són 
els següents: 
.................................................................................................................. 

3. Posar a disposició de la Diputació de Barcelona els terrenys i els immobles 
indicats i autoritzar-la perquè executi la instal·lació de la caldera de biomassa 
d’acord amb el projecte referenciat. 

4. Designar un referent tècnic i un administratiu, en relació al projecte, així com 
col·laborar, participant en les reunions que es convoquin, aportant tota aquella 
informació de què es disposi i sigui requerida per Diputació per un millor 
desenvolupament del projecte. 
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5. Garantir, en el seu cas, la necessària legalització de les instal·lacions preexistents 
que afectin al projecte, per facilitar la legalització de la nova instal·lació a executar. 

6. Utilitzar la instal·lació de biomassa amb la finalitat especificada en el projecte, un 
cop finalitzades les obres, legalitzada i cedida la seva gestió per part de Diputació. 

7. Fer un bon ús de la caldera de biomassa instal·lada, un cop se li hagi cedit la 
gestió de la mateixa, d’acord amb els manuals i protocols de funcionament del 
fabricant.  

8. Comprometre’s a no fer cap modificació que derivi en un canvi de naturalesa de la 
propietat ni canvi substancial que afecti a la naturalesa, els objectius o les 
condicions d’execució de l’operació promoguda per la Diputació de Barcelona per 
un període mínim de cinc anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent 
dels fons FEDER, tot d’acord amb les previsions de l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 
de març. 

9. Posar les instal·lacions a disposició de Diputació de Barcelona per un període 
mínim de cinc anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels fons 
FEDER als efectes de poder donar compliment a les obligacions dels beneficiaris 
recollides en el Reglament (UE) nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
de 17 de desembre de 2013 i de l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març. 

10. Fer-se càrrec del manteniment preventiu i correctiu i el funcionament de la caldera 
i les instal·lacions complementàries, així com de totes les despeses de 
conservació, manteniment, funcionament i consums que es derivin des de la data 
de l’acte de recepció de l’equipament i la instal·lació, emprant com a combustible 
aquell que s’acordi com idoni amb la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Seguiment. 

11. Garantir, com a usuari de la instal·lació, que es disposa d’una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany i perjudici que pugui haver en 
relació a la caldera de biomassa instal·lada. 

12. Condicionar l’aprovació dels Plecs de manteniment preventiu i correctiu, en cas 
que es vulgui contractar a una empresa externa, a la seva conformitat per part de 
la Diputació de Barcelona, mitjançant un informe tècnic, i en el supòsit que es 
prevegi fer-ho amb personal propi de l’Ajuntament, acordar prèviament el protocol 
de manteniment amb la Diputació de Barcelona. 

13. Facilitar l’accés per part de la Diputació de Barcelona per tal d’inspeccionar la 
idoneïtat del combustible i comprovar el compliment dels protocols de 
manteniment, així com donar accés al programa de telegestió per fer el seguiment 
per part de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la qualitat i excel·lència 
del funcionament de la instal·lació. 

14. Desenvolupar, en el seu cas, els mecanismes necessaris, per tal de garantir 
l’exempció o bonificació total del pagament de qualsevol tribut i/o llicències 
municipals, assimilant-ho a una instal·lació municipal.  

15. Facilitar l’ús de les instal·lacions com a eina pedagògica mitjançant la participació 
en els programes educatius de Diputació de Barcelona per a la difusió de la 
biomassa. 

16. Acordar que, per donar compliment als requeriments de la subvenció FEDER, la 
titularitat de la caldera serà de la Diputació de Barcelona per un termini de com a 
mínim 5 anys des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels fons FEDER 
i posteriorment es realitzaran els tràmits necessaris per a que la titularitat de la 
instal·lació passi a ser municipal  

 
b) Compromisos de la Diputació de Barcelona:  
 

1. Finançar la totalitat de les despeses relatives a l’execució del projecte 
“.................................., de les quals una part està subvencionada pels fons 
FEDER, per un import previst de ................................... 
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2. Tramitar la licitació i contractació d’una empresa externa per executar el projecte 
mencionat anteriorment.  

3. Tramitar la licitació i contractació de la telegestió. 
4. Portar un seguiment sobre l’execució del projecte, mantenint en tot moment el 

contacte amb  els referents tècnic i administratiu designats pel municipi. 
5. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil durant l’execució del projecte 

per cobrir possibles danys i perjudicis que es puguin produir, i que la Diputació de 
Barcelona exigirà a l’empresa contractada per executar el projecte. 

6. Legalitzar la instal·lació una vegada executada. L’empresa contractada per la 
Diputació de Barcelona es farà càrrec de les despeses ocasionades per aquesta 
legalització.  

7. Complir amb les obligacions previstes a l’apartat 23 de les bases reguladores dels 
ajuts cofinançats pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
aprovades per ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març. 

8. Cedir a l’Ajuntament la gestió i manteniment de la caldera de biomassa instal·lada 
en el municipi, un cop finalitzades les obres i legalitzada la instal·lació, 

9. Col·laborar amb el municipi per garantir la qualitat i excel·lència del funcionament 
de la instal·lació, entre altres, implicant-se en els protocols de manteniment, 
comprovant i assessorant sobre la idoneïtat del combustible emprat i fent el 
seguiment del seu funcionament mitjançant el programa de telegestió. 

10. Difondre en la mesura que sigui possible, com a eina pedagògica de difusió de la 
biomassa, l’existència i funcionament de la instal·lació, incloent-la en les visites, 
guies, que s’impulsin des de Diputació de Barcelona. 

11. Tramitar i aprovar el canvi de titularitat de la propietat de la caldera de biomassa a 
favor de l’Ajuntament, una vegada finalitzat el termini mínim establert de 5 anys 
des de l’últim pagament de la subvenció procedent dels fons FEDER 

 
Tercer.- Compatibilitat amb altres projectes 
 
La Diputació de Barcelona subvencionarà la totalitat de la despesa relativa al projecte 
d’Instal·lació de calderes de biomassa forestal a l’Ajuntament de ..........., tenint en compte 
que una part d’aquest import ve dels fons FEDER, segons la subvenció concedida a la 
Diputació de Barcelona en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, per aquest projecte.  
 
En quan a l’import restant no subvencionat pels fons FEDER i fins a la totalitat de la 
despesa del projecte, la Diputació de Barcelona podrà rebre subvencions d’altres 
programes, fons o instruments de la Unió Europea, a condició que la mateixa partida de 
despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió Europea, ni pel 
mateix fons a través d’una altre programa, d’acord amb el que estableix l’article 65.11 del 
Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Quart.- Comissió de seguiment 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
...................... crearan una comissió per tal de fer un seguiment d’aquest acord. 
 
Formaran part d’aquesta comissió per part de la Diputació de Barcelona:  
 

• Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui 
• Gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui 
• Cap de l’Oficina de Canvi climàtic i Sostenibilitat o persona en qui delegui 
 

I per part de l’Ajuntament de ......................   
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• Alcalde o persona en qui delegui 
• Regidor de l’àmbit al que afecti l’actuació o persona en qui delegui 
• Referent tècnic de l’ajuntament 
 

Aquesta comissió verificarà el compliment dels objectius de col·laboració previstos, així com 
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució i també serà responsable del 
seguiment del compliment dels acords que ambdues parts han conveniat. 
 
També, donarà el vistiplau mitjançant l’emissió d’un informe, dels plecs de manteniment 
preventiu i correctiu, de les característiques del combustible, de la telegestió, entre d’altres. 
 
Es realitzarà una reunió inicial entre la Diputació de Barcelona i cada una de les entitats, en 
la qual s’acordarà la periodificació a seguir. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni tindrà vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per quatre anys més. 
 
Sisè.- Modificació 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 
amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni s’haurà de fer constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho, mitjançant el 
corresponent annex o addenda de modificació. 
 
Setè.- Publicitat i difusió 
 
En la documentació, els materials de difusió i tots els elements de comunicació de les 
activitats pactades es farà constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels fons 
FEDER i portaran el logotip dels dos. 
 
L’aplicació dels logotips del fons FEDER i de la Diputació de Barcelona hauran de seguir les 
normes que marquin dites institucions. 
 
En quant als fons FEDER s’haurà de complir amb l’establert en l’article 115.2 del Reglament 
(UE) 1303/2013 i en l’annex XII, apartat 2.2, pel qual s’obliga a les entitats beneficiàries dels 
fons FEDER a incorporar l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes 
les actuacions de difusió i publicitat de l’actuació objecte de subvenció. Aquestes mesures 
s’aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que es generi 
(cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, formats i 
logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat. 
 
En relació a la Diputació de Barcelona s’hauran d’utilitzar els logotips i normativa reguladora 
establerta i que facilitarà, en el seu cas, el Servei de Publicitat, Difusió i Projectes Editorials.  
 
Vuitè.- Protecció de dades 
 
Les parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament. 
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Si el compliment del conveni comporta una tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat d’alguna de les parts, es comprometen a fer el tractament 
d’acord amb les instruccions específiques del titular del fitxer i s’obliguen a no aplicar-les ni 
utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a 
altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta l’activitat, les dades 
de caràcter personal que hagin estat tractades hauran de ser destruïdes o retornades al 
titular de les mateixes. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 
 
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de la celebració de l’esdeveniment, excepte 
en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència , accés a la informació pública i bon govern i del compliment del deure de 
facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 
d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
Novè.- Extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o, 
per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 51.de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 
 
Són causes de resolució: 
 

a) el transcurs del seu període de vigència 
b) el mutu acord de les parts 
c) l’ incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts 
d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
e) les generals establertes en dret. 

 
Desè.- Incompliment dels acords 
 
Si l’incompliment dels acords del present conveni per part del municipi tingués com a 
conseqüència que la Diputació de Barcelona deixés de percebre alguna de les quantitats 
contemplades en la subvenció FEDER, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de 
rescabalar-se d’aquests costos mitjançant els diferents mecanismes administratius i jurídics 
de que disposi. 
 
Onzè - Regulació Jurídica 

 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts. 
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Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin 
sorgir de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i tribunals de la 
Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
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.- DISPOSAR que la relació de municipis i els imports màxims a formalitzar amb 
cadascun dels ajuntaments, són els que es relacionen tot seguit: 
 
Municipi Projecte Cost (sense 

IVA) 
Cost (IVA 
inclòs) 

MONISTROL 
DE CALDERS 

Projecte executiu per a la instal·lació d’una xarxa de calor amb 
caldera de biomassa per a diversos equipaments municipals del 
municipi de Monistrol de Calders 

181.415 219.512 

OLOST Projecte executiu i plec de condicions per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa forestal al centre cívic d’Olost 

122.928 148.742 

BALENYÀ Projecte executiu per a una xarxa de calor de biomassa a l’escola 
pública Joan XXIII i llar d’infants Roc Petit de l’ajuntament de 
Balenyà 

232.014 280.737 

ALELLA Projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària a partir de la biomassa per 
alimentar dos equipaments municipals del municipi d’Alella 

280.443 339.336 

VILASSAR DE 
DALT 

Projecte executiu d’una xarxa de calor de biomassa per al 
complex esportiu municipal de Can Banús del municipi de 
Vilassar de Dalt 

262.067 317.102 

CALDES DE 
MONTBUI 

Projecte executiu per a una caldera de biomassa alimentada amb 
biomassa forestal i una xarxa de calor per alimentar diversos 
equipaments del municipi de Caldes de Montbui 

305.578 369.749 

FIGARÓ - 
MONTMANY 

Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa 
al centre cívic del municipi del Figaró 

146.102 176.783 

L'AMETLLA 
DEL VALLÈS 

Projecte executiu i plec de clàusules d’una caldera i xarxa de 
calor amb estella forestal que alimentarà diversos edificis 
municipals de l’Ametlla del Vallès 

198.481 240.162 

SANTA 
MARGARIDA 
DE MONTBUI 

Projecte executiu d’una instal·lació de xarxa de calor alimentada 
amb biomassa per a la piscina Montaqua del municipi de Santa 
Margarida de Montbui 

175.158 211.942 

SANT MARTÍ 
SARROCA 

Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera i xarxa de 
biomassa al municipi de Sant Martí Sarroca 

284.650 344.427 

NAVÀS Projecte executiu d’una instal·lació de calor alimentada amb 
biomassa per a la piscina municipal l’Alzineta del municipi de 
Navàs 

258.234 312.463 

SANT FRUITÓS 
DE BAGES 

Projecte executiu d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa 
al CEIP Monsenyor Gibert i l’escola bressol Les Oliveres del 

256.872 310.816 
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Municipi Projecte Cost (sense 
IVA) 

Cost (IVA 
inclòs) 

municipi de Sant Fruitós de Bages 

ARGENTONA Projecte executiu d’una xarxa de calor alimentada amb biomassa 
al municipi d’Argentona 

399.989 483.987 

SANT PERE DE 
VILAMAJOR 

Projecte executiu d’una xarxa de calor de biomassa forestal a 
l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

171.405 207.400 

Total   3.275.336 3.963.156 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als ajuntaments interessats per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Prèvia declaració d’urgència, votada a favor per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa 
l’aprovació del Dictamen següent: 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 
assabentat de l’adjudicació efectuada per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del contracte d’assistència tècnica 
per a la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona, a favor 
de l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP, així com del contracte formalitzat amb la 
dita empresa. La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern en sessió de data 26 de maig de 2016 (AJG 205/16) va aprovar 

el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) per a la formulació i 
finançament del Pla director urbanístic “Vies Blaves Barcelona” (en endavant PDU). 
L’esmentat conveni es va formalitzar en data 15 de juny de 2016 (Reg Con. 
544/16).  

 
2. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el pacte segon punt 1 del conveni, es va 

comprometre a formular, licitar i adjudicar els treballs de redacció del PDU i a 
notificar la resolució d’adjudicació dels treballs de redacció del Pla a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Per altra banda, el mateix pacte segon del conveni punt 2 estableix que la Diputació 

de Barcelona es compromet a finançar íntegrament el cost de la redacció del PDU 
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en les quantitats definitives que resultin de la contractació de les assistències 
necessàries en ordre a l’obtenció del document definitiu objecte del conveni, les 
quals es van valorar estimativament en 300.000 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/22706 del pressupost de la corporació.  

 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb el pacte cinquè del conveni, es 
comprometia a fer el pagament de l’aportació contra la presentació de les factures 
emeses pels consultors en la forma prevista en el dit pacte.  

 
4. En data 20 de març de 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya adjudicà el contracte de serveis d’assistència tècnica per a 
la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona a favor de 
l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP, amb NIF XXX, per un import de dos-cents 
trenta-quatre mil set-cents quaranta euros (234.740,00 €) IVA inclòs. El contracte -
còpia del qual s’adjunta com a annex- va ser signat en data 5 de maig de 2017 i 
formalitzada una addenda de modificació el 10 de juliol de 2017. 

 
5. La Generalitat de Catalunya ha notificat a la Diputació la resolució de l’adjudicació i 

la formalització del dit contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla 
Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona. 

 
6. Per tal de poder fer front a les obligacions derivades de la signatura del conveni de 

referència en els termes exposats, i d’acord amb el dictamen d’aprovació del 
conveni, es va preveure inicialment imputar la quantitat de tres-cents mil euros 
(300.000,00 €) a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/22706 “Estudis i treballs 
tècnics” amb l’operació comptable 1601000377. Tanmateix, aquesta operació 
comptable no va ser incorporada al pressupost del 2017. Per altra banda, i d’acord 
amb les clàusules C2 i D del quadre de característiques del contracte adjunt al plec 
de clàusules administratives del contracte signat per la Generalitat de Catalunya, el 
contracte té una vigència de 18 mesos i abastarà dues anualitats, 2017 i 2018.  

 
7. En base a tot això, cal fer els tràmits necessaris, d’una banda, per donar-se per 

assabentat de l’adjudicació efectuada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, així com del contracte subscrit amb l’empresa Jornet 
Llop Pastor, SLP, NIF XXX, d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director 
urbanístic de les Vies Blaves Barcelona, per un import de dos-cents trenta-quatre 
mil set-cents quaranta euros (234.740,00 €), i d’altra, autoritzar i disposar la 
despesa a favor de l’empresa Jornet Llop Pastor SLP, contractista que portarà a 
terme la redacció del PDU, d’acord amb el què s’ha exposat.  

 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regula el règim 

jurídic bàsic dels convenis en els articles 47 a 53, regulació que es completa amb 
allò que disposa la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
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2. Correspon a la Junta de Govern, per delegació de la Presidenta, la competència per 
aprovar convenis específics d’import superior a 100.000 €, d’acord amb l’apartat 
3.4, lletra i) 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.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de l’adjudicació, efectuada per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del contracte d’assistència 
tècnica per a la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona, a 
favor de l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP, NIF XXX, per un import de dos-cents 
trenta-quatre mil set-cents quaranta euros (234.740,00 €) IVA inclòs, així com del 
contracte formalitzat amb la dita empresa el 5 de maig de 2017 i modificat el 10 de 
juliol de 2017, i que s’adjunta com annex al present dictamen, atès que, d’acord amb el 
conveni aprovat per la Junta de Govern el 26 de maig de 2016 i signat en data 15 de 
juny de 2016 (Reg. Conv. 544/16) entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat es comprometia a formular, licitar i adjudicar els treballs de 
redacció del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Barcelona i la Diputació de 
Barcelona a finançar el seu cost.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa global de dos-cents trenta-quatre mil set-
cents quaranta euros (234.740,00 €), a favor de l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP  
(NIF XXX), per tal de poder fer front al pagament de les obligacions derivades del 
contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director urbanístic de les Vies 
Blaves Barcelona signat per part de la Generalitat de Catalunya amb la dita empresa, 
distribuïts de la manera següent: 
 

• la quantitat de 140.844,- euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/22706 del vigent pressupost de l’Oficina Tècnica de Turisme, i  

• la quantitat de 93.896,- euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/22706 del pressupost 2018, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.   

 
Tercer.- El pagament es farà, d’acord amb el que preveu el pacte cinquè del conveni 
signat el 15 de juny de 2016 entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona que es reprodueix a continuació:  
 

“5. Pagament i Justificació 
 
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu contra la 
presentació de les factures emeses pels consultors d’acord amb el desglossament 
següent: 
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a. Durant el període d’execució dels treballs i fins al límit del 80% del preu dels 
contractes, es podran fer efectius pagaments parcials a la presentació de les 
factures pels consultors, sempre i quan l’import facturat sigui de conformitat amb 
l’execució dels treballs realitzats d’acord amb les fases que s’estableixin en els 
corresponents contractes. 

b. L’últim pagament del 20%, fins arribar a la totalitat del preu dels contractes, 
queda condicionat a la presentació per part de la Generalitat de Catalunya de la 
documentació i certificacions relatives a la finalització i recepció dels treballs i a 
l’aprovació definitiva del PDU amb el text refós inclòs”. 

 
Quart.- Notificar els presents acords a les parts interessades.” 
 
ANNEX A LA PROPOSTA DE DICTAMEN RELATIVA A DONAR-SE PER 
ASSABENTAT DE L’ADJUDICACIÓ EFECTUADA PER PART DEL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL 
CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES VIES BLAVES BARCELONA, A FAVOR DE 
L’EMPRESA JORNET LLOP PASTOR SLP, AIXÍ COM DEL CONTRACTE 
FORMALITZAT AMB LA DITA EMPRESA 
 
(Expedient 2016/4402) 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

583 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

584 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

585 

 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

586 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 9 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta 
i pel secretari accidental que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 


