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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 30 de novembre de 2017, a les 11 hores i 05 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM),
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel
Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras
(CiU), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael
Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé
i Benaiges (ERC-AM), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents:
senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i
senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de 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 el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa Costa.
Excusen la seva absència els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM) i Manuel
Reyes López (PP) i la senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), així com la secretària
general, senyora Petra Mahillo Garcia.
Oberta la sessió per la presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Molt bon dia
diputades, diputats. Avui hem d’excusar la Secretària General, per un tema de salut,
desitjant-li que molt aviat es recuperi. Penso que avui mateix ja serà donada d’alta. I,
tot seguit, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
1.

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

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de
representats de la Diputació de Barcelona en organismes participats.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Interlocutòria favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 31 de juliol de 2017,
que acorda declarar caducat el procediment núm. 56/2017-D, interposat per la
senyora XXX contra la resolució, de 15 de novembre de 2016, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu fill,
ocorreguda el 16 de juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan la motocicleta
que conduïa va xocar lateralment contra un vehicle que circulava en sentit
contrari.
Direcció de Relacions Internacionals
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les
accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la convocatòria per
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017.

5.

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, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament,
any 2017.

6.

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, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres per donar suport a accions de promoció dels drets humans en
l’àmbit internacional, any 2017.

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’European Forest
Institute, que té per objecte desenvolupar i implementar un conjunt d’activitats
independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la contribució
dels boscos a l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de base biològica.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial (total o parcial) de diverses subvencions concedides, en règim
de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès públic o
social de caràcter singular, a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre i
dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial i total de la subvenció concedida al Club Patí Vic en relació amb
el seu projecte: “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació”, en el marc
de la convocatòria de subvencions núm. 8363/2016, per a activitats i
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
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Gabinet de Premsa i Comunicació
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «El 2018 vull...»

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig #Nadalésmoltmés.

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del fons de prestació “Equips de digitalització i
emmagatzematge”, del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, amb termini màxim de justificació fins al 30 de juny
de 2017.

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2
d’octubre de 2014, entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona amb la
finalitat de modificar algunes clàusules del Conveni.

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2
d’octubre de 2014, entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, per
determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona per a projectes estratègics
per als ens locals per a l’exercici 2017, consistents en estudis per a la provisió de
banda ampla al territori.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
15.

BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 112.429,28 € (cent-dotze
mil quatre-cents vint-i-nou euros amb vint-i-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Badia
del Vallès, per a finançar l’actuació local “Calefacció edifici consistorial”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

16.

BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 62.570,72 € (seixantados mil cinc-cents setanta euros amb setanta-dos cèntims), a l’Ajuntament de
Badia del Vallès, per a finançar l’actuació local “Reposició parterres”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

17.

CABRERA D'ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 73.858 € (setanta-tres mil
vuit-cents cinquanta-vuit euros), a l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, per a
finançar l’actuació local “Vàries inversions ja realitzades”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
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18.

CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil
euros), a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l’actuació local
“Màquina elevadora i cineraris”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

19.

CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 82.710 € (vuitanta-dos
mil set-cents deu euros), a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar
l’actuació local “Inversions 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

20.

MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 62.614,57 €
(seixanta-dos mil sis-cents catorze euros amb cinquanta-set cèntims), a
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Adq. de 3
filtres per al dipòsit del cremallera”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

21.

MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 22.385,43 € (vint-idos mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims), a l’Ajuntament
de Monistrol de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Obra instal. de 3 filtres
dipòsit del cremallera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

22.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent
setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a finançar
l’actuació local “Amfiteatre Jardins del Vallès”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

23.

SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.038,57 € (trenta-cinc
mil trenta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar, per a finançar l’actuació local “Urbanització plaça Bruno Pomés”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

24.

SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.061,23 € (trenta mil
seixanta-un euros amb vint-i-tres cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar,
per a finançar l’actuació local “Arranjament coberta poliesportiu municipal”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

25.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 82.160,86 € (vuitanta-dos mil cent
seixanta euros amb vuitanta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Taradell, per a
finançar l’actuació local “Renovació i millora d'infraestructures”, al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.

26.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000 € (vint mil euros), a l’Ajuntament
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de Taradell, per a finançar l’actuació local “Material per escenaris festes vàries”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
27.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 72.839,14 € (setanta-dos mil vuit-cents
trenta-nou euros amb catorze cèntims), a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar
l’actuació local “Adquisició i reformes edificis i instal.lacions”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

28.

TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 151.000 € (cent cinquanta-un mil euros),
a l’Ajuntament de Tona, per a finançar l’actuació local “Arranjament de vials i
serveis a la via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

29.

TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 15.000 € (quinze mil euros), a
l’Ajuntament de Tona, per a finançar l’actuació local “Maquinaria instal.lacions i
estris”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

30.

TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 3.000 € (tres mil euros), a l’Ajuntament
de Tona, per a finançar l’actuació local “Mobiliari i estris brigada”, al 0% d’interès
i a retornar en 5 anualitats.

31.

TONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000 € (sis mil euros), a l’Ajuntament de
Tona, per a finançar l’actuació local “Complements tractor brigada”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.

32.

TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 88.606,43 € (vuitanta-vuit mil sis-cents
sis euros amb quaranta-tres cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar
l’actuació local “Inversions en obra any 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

33.

TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 86.393,57 € (vuitanta-sis mil tres-cents
noranta-tres euros amb cinquanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a
finançar l’actuació local “Inversió en adquisició de bens mobles any 2017”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.

34.

VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 85.214,05 € (vuitanta-cinc mil doscents catorze euros amb cinc cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a
finançar l’actuació local “Pou i canonades al sector de Torreblanca II”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

35.

VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 89.785,95 € (vuitanta-nou mil set-
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cents vuitanta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de
Vacarisses, per a finançar l’actuació local “Millores energètiques de l'edifici
poliesportiu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Programa de Crèdit Local
36.

ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 35.133,37 € (trenta-cinc mil cent trenta-tres
euros amb trenta-set cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.

37.

GAVÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 42.878,75 € (quaranta-dos mil vuit-cents setantavuit euros amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.

38.

LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 33.274,26 € (trenta-tres mil
dos-cents setanta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament de la
Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.

39.

LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 43.639,43 € (quaranta-tres
mil sis-cents trenta-nou euros amb quaranta-tres cèntims), a l'Ajuntament de
Lliça de Vall, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.

40.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 78.346,00 € (setanta-vuit
mil tres-cents quaranta-sis euros), a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.

41.

ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 48.238,59 € (quaranta-vuit mil
dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de la
Roca del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2017.

42.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
deixar sense efecte una subvenció per import de 20.124,49 € (vint mil cent vint-iquatre euros amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.
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43.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 20.111,93 € (vint mil cent onze euros amb
noranta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

44.

VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 34.504,52 € (trenta-quatre mil
cinc-cents quatre euros amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova
del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència de Serveis de Turisme
45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Millora integral de les coves de Salnitre: accessibilitat
i serveis”, i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic a l’Ajuntament de
Collbató, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, per un import de 255.000 € (dos-cents cinquanta-cinc mil
euros).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis d’Educació
46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial de l’ajut econòmic atorgat a l’AMPA Escola Germanes
Bartomeu, en el marc de la convocatòria de subvencions a favor d’associacions
de mares i pares d’alumnes per a l’any 2016.

Gerència de Serveis d’Esports
47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant el qual es concedeix un ajut econòmic de 114.291€ (cent
catorze mil dos-cents noranta-un euros) per a la realització d’esdeveniments
esportius d’interès per a la Ciutat de Barcelona, a celebrar l’any 2017, en el marc
del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
48.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització per travessar la carretera
amb maquinària pesada, a la carretera BV-2116, al terme municipal de Castellet i
la Gornal, a favor de S.A. Reverté, Productes Minerals, en resolució de
l’expedient núm. 2017/6035.
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49.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vacarisses, en resolució de l’expedient núm. 2017/9270.

50.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de treballs d’estassada de
vegetació, a les carreteres BV-2421 i BV-2422, al terme municipal de Corbera de
Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2017/9291.

51.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de treballs d’estassada de
vegetació, a la carretera BV-2002, al terme municipal de Santa Coloma de
Cervelló, en resolució de l’expedient núm. 2017/10156.

52.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Mura, en resolució de l’expedient núm. 2017/10157.

53.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’enderroc
d’edificació, a la carretera C-154, al terme municipal de Gurb, en resolució de
l’expedient núm. 2017/8810.

54.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de nou accés, a la
carretera BV-4656, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà, a favor de
Garajes i Estaciones de Servicio, S.A.U., en resolució de l’expedient núm.
2017/8812.

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sobre les obres del “Projecte
constructiu de la travessera urbana de la BV-2005 entre el PK 1+873 i el PK
2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts”, per un import total de 627.108, 64 €.

56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells sobre les obres del projecte
constructiu de “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera
BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells,
l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana”, per un import total de
1.143.705,58 €.

57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, als efectes de
l’aprovació de la formalització de preacord 17/X/247177 ”Traspàs de titularitat
d’un tram de la carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera
BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520” i, en conseqüència, atorgar un recurs
econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, per un import total de 2.501.640 €.

58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’esmena
d’un error material de fet de l’acord núm. 572/17, aprovat per la Junta de Govern
en sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació de la
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minuta d’un conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera, sobre les obres del projecte constructiu de
“Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba crta. BV-1202 PK 9+100 TM Abrera”.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar la
sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per esgotament del
crèdit de la partida pressupostària destinada a la convocatòria 2017, de
concessió de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del
dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat
amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
diversos ajuntaments, per a impulsar la formulació i gestió del “Parc Rural del
Montserrat”.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Benestar Social
61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, de la desena edició del
“Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2018, per un import
de 7.500 € (set mil cinc-cents euros).

62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple i de la Presidència,
l’aprovació de l’aportació econòmica al Consorci del Barri de la Mina, per als
exercicis 2017-2020, destinada al finançament de les seves despeses corrents
de funcionament i a la liquidació del deute de les quantitats no abonades els
anys 2011, 2012 i 2013 i aprovació de la minuta del conveni regulador
d’aquestes aportacions, per un import de 5.634.000 € (cinc milions sis-cents
trenta-quatre mil euros).

63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit entre la Diputació de Barcelona i
la Creu Roja Espanyola per promocionar l’autonomia personal, l’atenció a la
dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, l’adolescència i
les seves famílies, per un import de 107.000 € (cent set mil euros).

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a l’Associació Diversitat i
Ciutadania, concedida en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions
a entitats sense ànim de lucre.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 de novembre de 2017.Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2017, es pregunta si existeix alguna
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació
de representats de la Diputació de Barcelona en organismes participats.- 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I. Fets
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Entre aquestes entitats es troba la Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals,
Metropolitans i Periurbans –FEDENATUR–, associació internacional creada l’any
2012 amb l’objecte de promoure la protecció i valorització d’espais naturals d’ubicació
o caràcter metropolità o periurbà, així com de coordinar les actuacions de diferents
entitats gestores d’espais naturals urbans i periurbans.
En data 06.09.2017, l’Associació va acordar la seva dissolució en Assemblea General
Extraordinària, raó per la qual es considera oportú deixar sense efecte el nomenament
de representants de la Diputació de Barcelona efectuat per Acord de la Junta de
Govern en sessió de data 31.03.2016 (AJG 97/16).
II. Fonaments de dret
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,
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aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015
(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.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE la designació de representants de la Diputació de
Barcelona en la Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals, Metropolitans i
Periurbans –FEDENATUR– (G61672275), efectuada per la Junta de Govern en la
sessió de data 31.03.2016 (AJG 97/16), pels motius que s’indiquen a la part expositiva,
i, en conseqüència, deixar constància i donar-se per assabentats de la dissolució de
l’esmentada associació internacional.
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La representació que es deixa sense efecte afecta a les següents persones:
– Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, Diputat Adjunt d’Espais Naturals
– Suplent: Sr. Jordi Bellapart Colomer, Gerent de Serveis d’Espais Naturals
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Interlocutòria favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 31 de juliol de 2017, que
acorda declarar caducat el procediment núm. 56/2017-D, interposat per la
senyora XXX contra la resolució, de 15 de novembre de 2016, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu
fill, ocorreguda el 16 de juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan la motocicleta
que conduïa va xocar lateralment contra un vehicle que circulava en sentit
contrari.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 27 d’abril de 2017, va acordar donar-se
per assabentada del Decret de la Presidència núm. 2686/2017, de 29 de març, pel
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el procediment núm. 56/2017-D, interposat per la senyora XXX contra la
resolució, de 15 de novembre de 2016, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu fill, ocorreguda el 16 de
juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan la motocicleta que conduïa va xocar
lateralment contra un vehicle que circulava en sentit contrari.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha emès una interlocutòria, el
31 de juliol de 2017, per la qual declara caducat el procediment.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 31 de juliol de 2017, que acorda
declarar caducat el procediment núm. 56/2017-D, interposat per la senyora XXX contra
la resolució, de 15 de novembre de 2016, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu fill, ocorreguda el 16 de
juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan la motocicleta que conduïa va xocar
lateralment contra un vehicle que circulava en sentit contrari.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona.”
Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
les accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la convocatòria
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, per tal de donar
compliment als seus objectius estratègics, es proposa fomentar activitats d’interès
públic o social destinades a donar suport a projectes d’Educació per al
Desenvolupament (EpD endavant) desenvolupades per entitats sense ànim de lucre,
universitats i agrupacions d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de
Barcelona.
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 8 de juny de
2017, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a
entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017, per un import màxim de QUATRE-CENTS MIL EUROS
(400.000 €).
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 22 de juny de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 351830.
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Vist que segons l’establert a la Base específica 12 de les reguladores de Projectes
d’Educació per al Desenvolupament 2017, en data 9 de novembre de 2017 es van
reunir els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb
l’establert a l’article 22.3 de l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de
consensuar una proposta de concessió de les subvencions corresponents a aquesta
convocatòria. L’esmentada proposta, en la qual s'ha determinat la puntuació de
cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació que consta a l'expedient i
en funció dels criteris establerts a la Base 9 de les bases específiques reguladores que
s’incorporen a la convocatòria per a la seva concessió, es recull a l’acta de la reunió
d’aquest òrgan, que s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte.
Vist que concretament, es comptabilitzen un total de 52 sol·licituds de propostes de
projectes presentades a la convocatòria. Van ser objecte de requeriment quaranta-tres
(43) sol·licituds. Es proposen per a selecció nou (9) projectes; vint-i-cinc (25) projectes
s’han desestimat per haver esgotat el crèdit disponible; set (7) projectes també s’han
desestimat per no arribar a la puntuació mínima; sis (6) projectes han quedat exclosos
per no respondre al requeriment o fer-ho fora del termini previst i cinc (5) projectes han
estat exclosos per no ser objecte de la convocatòria.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
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.
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En virtut d’això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació de projectes seleccionats i desestimats, que s’incorpora
a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, “Projectes
d’Educació per al Desenvolupament” 2017 (BOPB de 22 de juny de 2017); i
ATORGAR, pels imports assenyalats al punt 1 següent, les subvencions
corresponents als projectes seleccionats de conformitat amb la proposta de l’òrgan
col·legiat, l’acta de la qual s’acompanya al present instrument, juntament amb l’informe
d’instrucció de la convocatòria 201720175120009133 i les fitxes de valoració de cada
sol·licitud.
1. Sol·licituds aprovades, a les quals s’atorga la subvenció per puntuació més
alta i suficiència de crèdit, convocatòria codi 201720175120009133 per a donar
suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017.
Punts Entitat

91

83

79

75

74

72

Títol projecte

Promovent el coneixement de
sabers del sud per sensibilitzar
SUDS –
sobre desigualtats i vulneració
Associació
de drets humans i afavorir la
Internacional transformació social als
de Solidaritat i municipis de Barcelona, Sant
Cooperació
Feliu de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet i El Prat
de Llobregat

Veterinaris
Sense
Fronteres VETERMON

Impulsant polítiques
alimentaries. Participació
política dels col·lectius
vulnerables (en especial
dones consumidores i
productores) en favor del dret
a l'alimentació

Interdependents,
Fundació
corresponsables: L'Agenda
Solidaritat UB 2030 com a recurs per la
recerca

Centre Delàs
d'Estudis per
la Pau
Associació
Catalana
d'Enginyeria
Sense
Fronteres

Associació

Dates d’execució

Del 01/11/2017 al
31/10/2019

Del 18/12/2017 al
17/12/2019

Del 01/12/2017 al
30/11/2019

Una altra seguretat és
possible: construïm polítiques
de seguretat en l'àmbit local
des de la cultura de pau i la
seguretat humana.

Del 01/11/2017 al
30/10/2019

Assolint el Dret Humà a l'Aigua

Del 01/12/2017 al
30/11/2019

Camins, més enllà de les

Del 01/01/2017 al
31/12/2018
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Import
sol·licitat

41.082,00

49.881,37

50.000,00

49.461,02

50.000,00

37.752,55

Import a
atorgar

Import per anys €
2017

24.649,20

2018

12.324,60

2019

4.108,20

2017

29.928,82

2018

14.964,41

2019

4.988,14

2017

30.000,00

50.000,00 2018

15.000,00

2019

5.000,00

2017

29.676,61

49.461,02 2018

14.838,31

2019

4.946,10

2017

30.000,00

50.000,00 2018

15.000,00

2019

5.000,00

2017

22.651,52

2018

11.325,77

41.082,00

49.881,37

37.752,55
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Punts Entitat
Comissió
Catalana
d'Ajuda a
Refugiat

72

70

70

Associació
Catalana per
la Pau (ACP)

Federació
ACAPS

Dates d’execució

Títol projecte

Import
sol·licitat

Import a
atorgar

fronteres: Comprendre l'Asil,
les Migracions i la
Interdependència al Nord i al
Sud.

Del 10/11/2017 al
09/11/2019

Palestina D-ESC

Del 01/10/2017 al
30/09/2019

Sàhara dempeus

Propostes de vida,
"Descobreixo persones
Grup EIRENE
defensores de drets humans a
la meva comunitat"

Del 01/12/2017 al
30/11/2019

48.905,00

48.581,50

23.788,51

Import per anys €

2019

3.775,26

2017

29.343,00

48.905,00 2018

14.671,50

2019

4.890,50

2017

29.148,90

48.581,50 2018

14.574,45

2019

4.858,15

2017

14.273,11

23.788,51 2018

7.136,55

2019

2.378,85

2.- Sol·licituds desestimades per haver esgotat el crèdit disponible, convocatòria
codi 201720175120009133 per a donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017.
PUNTS

ENTITAT

TÍTOL PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

67

Xarxa Observatori del
Deute en la Globalització

Promovent la recuperació.

48.228,40 €

67

RUIDO PHOTO

The Backway, les rutes migratòries africanes.

49.280,00 €

66

Observatori DESC

Ciutats sostenibles i drets humans: enfortiment
el dret a la ciutat

49.984,00 €

65

AlterNativa intercanvi amb
Pobles indígenes

Global-Local. Marc de Drets i Desenvolupament
Sostenible dels Pobles Indígenes.

49.665,00 €

65

Associació
Solidança/Agrupada amb
RUIDO PHOTO

Àfrica en femení. Lluites i victòries de les dones
al Senegal i Gàmbia.

49.756,50 €

64

CooperAcció

Drets humans i equitat de gènere a la
construcció de polítiques públiques a la
demarcació de Barcelona.

50.000,00 €

64

Servei Civil Internacional
de Barcelona

La defensa dels drets humans i la pau per la
transformació de realitats, del local al global.

34.661,00 €

64

Fundació catalana Akwaba

Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un
món intercultural i amb equitat de gènere- 2ª
fase.

30.000,00 €

63

Centre d’Estudis Africans i
Interculturals

Àfrica Negra. Reinventant l’espai urbà.

21.010,00 €

63

Metges del Món

Ni tòpics ni típics, sí a la diversitat a Dosrius:
fes-te agent antirumors!

34.814,57 €

63

Assemblea de Cooperació
per la Pau

Ciutats Obertes i Ciutadania Migrant

43.443,18 €

62

Creart

Educació per la pau a través de l’art

49.995,00 €

61

CIEMEN

Nationalia: Formació, informació i incidència en
clau de gènere pels drets col·lectius dels pobles.

50.000,00 €

61

SETEM Catalunya

Formar per transformar

42.217,85 €
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PUNTS

ENTITAT

TÍTOL PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

61

Associació Institut de les
desigualtats

Dones lliures de violència i islamofòbia en
territoris en pau

49.898,50 €

61

Associació NOVACT

Frontera Sud: cap al restabliment de la legalitat i
el respecte dels drets humans.

49.995,00 €

61

Fundació Privada
Plataforma Educativa

Armènia, la tragèdia d’un poble: projecte
d’Educació pel Desenvolupament i
conscienciació ciutadana.

38.589,39 €

60

Fundació Oxfam Intermon

Ciutadania compromesa per una fiscalitat justa,
com a alternativa per enfrontar la desigualtat.

48.700,00 €

59

Universitat Autònoma de
Barcelona

Conflictes armats i construcció de pau: eines per
a la comprensió i la consciència.

49.939,45 €

56

FundiPau (Fundació per la
Pau)

Parlem del comerç d’armes?

26.000,00 €

54

DESOS Opció Solidària

El dret a l’alimentació al Sud i al Nord:
consciència global i transformació local (Fase 2:
Consolidació i Sistematització).

49.995,00€

53

IMAGO

Construïm Biocivilització: una nova manera de
viure i conviure al planeta terra.

20.000,00€

53

Fundació Educació
Solidària

Edumón: Per una educació de Qualitat.

22.693,99 €

53

Associació Avalua, Anàlisi i
Desenvolupament

Guia per incorporar millor la sostenibilitat en
cooperació i ajut humanitari en el mar del ODS.

18.991,00 €

51

Universitat Politècnica de
Catalunya

Eradicant la pobresa energètica i híbrida:
experiències i potencialitats.

49.973,00 €

3.- Sol·licituds desestimades per no superar la puntuació mínima establerta (50
punts), convocatòria codi 201720175120009133 per a donar suport a “Projectes
d’Educació per al Desenvolupament” 2017.
PUNTS
46

45
45

ENTITAT
Fundació Privada Utopia
Associació per a la
Promoció del Cinema
Documental La Bretxa
UCLT

TÍTOL PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

Nahual Catalunya 2017-2019

40.487,49 €

Creació audiovisual juvenil pels drets humans

28.462,00 €
49.720,00 €

44

Fundació grup Tercer Món
Mataró

39

Associació Acció i
Participació Social o
Sostenible (APASSOS)

Fem comunitat!
Els objectius de desenvolupament sostenible 2030 (ODS),
Objectius de tothom. (Per a vint escoles durant dos cursos
acadèmics)
Economies solidàries i hàbits de consum, per a la
sostenibilitat de la vida i l'assoliment dels objectius de
Desenvolupament Sostenible.

35

Dones per la Llibertat i la
Democràcia.

Sensibilització sobre la problemàtica de la fístula
obstètrica a Costa d'Ivori.

32.985,02 €

19

CEHDA

MIGRAR, EL MEU DRET

22.040,04 €

20.320,00 €
22.000,00 €

4.- Sol·licituds excloses per no respondre al requeriment o fer-ho fora de termini,
convocatòria codi 201720175120009133 per a donar suport a “Projectes
d’Educació per al Desenvolupament” 2017.
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IMPORT
SOL·LICITAT

ENTITAT

TÍTOL PROJECTE

NOVACT

99,3% RESPONSABLES. Potenciar la contractació pública
responsable en matèria de ddhh des dels governs locals i la
ciutadania de la demarcació de Barcelona.

49.974,10

EDUALTER Educació
Alternativa (en agrup amb
Escola de Cultura de Pau)

Integrar l'educació per la justícia global a les àrees
cientificotècniques d'educació secundària.

49.430,70

Fundació privada Utopia

Bicicletes pel Senegal

45.155,80

Solidaritat, Educació,
Desenvolupament

SENSIBILITZACIÓ DE LA CIUTADANIA A TRAVÉS D'UN EPD
BASADA EN EL JOC

10.032,00

Open Cultural Center

Escola Refugi

47.050,00

Justícia i Pau

No consta

No consta

5.- Sol·licituds excloses per no complir amb l’objecte de la convocatòria, codi
201720175120009133 per a donar suport a “Projectes de Cooperació al
Desenvolupament” 2017.
IMPORT
SOL·LICITAT

ENTITAT

TÍTOL PROJECTE

Fundació InterRed

Actuem amb cures, transformem la realitat

33.724,90

Farmacèutics Mundi

Les cultures que acompanyen l'embaràs i el part: Diàlegs sobre
els drets reproductius de les dones.

49.539,04

Fundació Arao

Altaveus X la Igualtat.

29.606,56

PETITS MÚSICS DEL MÓN

Educació musical a Malawi

47.900,00

Fundació BIOT Fundation

Binebombo

30.700,00

Segon.- DISPOSAR les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la
relació de projectes estimats de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que
s’atorguen és de TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTAUN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (399.451,95), amb la distribució
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
•

DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (239.671,16) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-9240048900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la Corporació; i

•

CENT DINOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS (119.835,59) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400489* del pressupost de despeses de l’exercici 2018 de la Corporació.
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•

TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (39.945,20) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11200-92400489* del pressupost de despeses de l’exercici 2019 de la Corporació.

El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la
Base Específica 17 de les reguladores de Projectes d’Educació per al
Desenvolupament 2017; i les despeses generades pels projectes subvencionats es
justificaran en el termini i forma establerts en la seva Base Específica 18 (AJG 254/17).
Tercer.- ALLIBERAR el saldo sobrant per import de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (548,05), respecte de l’autorització de despesa de
QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR realitzada com a conseqüència de l’aprovació
de la convocatòria que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per
donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017 (AJG 254/17), per
correspondre a imports que finalment no s’han atorgat.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
5.- 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, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament,
any 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membre 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, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa
fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir al
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desenvolupament dels països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament a través de
projectes de cooperació al desenvolupament.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de VUITCENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
 CINC-CENTS DEU MIL (510.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018;
 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL (255.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2019; i
 VUITANTA-CINC MIL (85.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la 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 al Butlletí Oficial de la Província el corresponent anunci de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte a la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de
l’activitat. Aquest fet es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la
convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp de la
cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir
un percentatge inferior. D’altra banda, i atenent a la naturalesa de les actuacions,
altres administracions com ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de
Barcelona estableixen per a aquestes subvencions percentatges de finançament entre
el 80% i el 90% del cost total.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Atès el disposat a l’article 44.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments atès que les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de la
cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet finançar
la totalitat de l’actuació.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència i del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria 201720175120009453, que incorpora les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes de Cooperació al
Desenvolupament any 2017 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres, el
text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A PROJECTES DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2017”
CODI
DE
LA
CONVOCATÒRIA
PROJECTES
DESENVOLUPAMENT: 201720175120009453
1.

DE

COOPERACIÓ

AL

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

21

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament impulsats per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de
recerca adscrits i agrupacions d’ambdues.
a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:
-

Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de
competència.
Promoure processos de participació ciutadana, d’incidència i transformació política
i social a nivell local i territorial.
Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial
Contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a
nivell local.

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:
 Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment
institucional
 Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i
intermedis: aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció
a les persones, turisme, cultura, joventut, etc.
 Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets
dels pobles i als drets de les dones, la infància, el col·lectiu LGBTI, les persones
migrants i les persones amb diversitat funcional.
 Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial
 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local
 Desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i territorial
Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.
c) Àmbit territorial:
Els projectes hauran de realitzar-se en algun dels Països receptors d'Ajut Oficial al
Desenvolupament (AOD), establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de
l’OCDE.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà
sostenible i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local i territorial
d’acord amb les prioritats identificades pels destinataris de les actuacions.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any
2018.
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A l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions subvencionades, les
entitats sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament a la sol·licitud.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Requisits de l’entitat:
a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i
reuneixin alguna de les condicions següents:
 Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la
demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la
data de publicació d’aquesta convocatòria o delegació permanent a la demarcació de
Barcelona establerta de forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys
previs a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball la cooperació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau,
amb seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació
de Barcelona.
 Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.
b) Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en la
lletra a) anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades els ens locals
de la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals del territori on es porti a terme
l’acció, qualsevol administració pública d’aquest territori amb relació amb el projecte, i les
entitats sense ànim de lucre d’aquest territori que tinguin com a un dels seus eixos de
treball la cooperació al desenvolupament, els drets humans i/o la pau. Quan estigui
previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà obligat que
constin com a part de l’agrupació.
Aquestes entitats executaran les actuacions de conformitat amb les presents bases.
2. Requisits dels projectes:
 El projecte haurà de tenir un termini d’execució de 24 mesos
 El projecte haurà d’adreçar-se a algun dels objectius establerts a aquestes bases,
treballar alguna de les temàtiques indicades, realitzar-se en un país receptor d’Ajut
Oficial al Desenvolupament d’acord amb la llista vigent del Comitè d’Ajut al
Desenvolupament de l’OCDE, tenir en compte les prioritats transversals següents,
d’acord amb el Pla Estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) de la Diputació
de Barcelona i incorporar-ne un mínim de dues en els objectius, resultats i activitats del
projecte:
 La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i
la dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
 La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
 El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
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 La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
 La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
 En cap cas seran subvencionables propostes:
 Encaminades a recaptar fons.
 Encaminades a l’adopció o l’apadrinament
 Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior
transport o enviament a països del sud.
 De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.
 Encaminades a donar suport a partits polítics
 Que atorguin principalment beques individuals, tant per a estudis com per a cursos
de formació
 Que promoguin principalment estades solidàries
3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia dels poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària
de l’entitat o certificat expedit per un Registre Oficial que acrediti la representació
legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 1).
6) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2).
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 3).
10) Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex
5).
11) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent Registre Oficial. Si és una Organització No Governamental amb seu o
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delegació permanent a la demarcació de Barcelona, a més, acreditarà la inscripció
en el registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.
12) Fotocòpia d’una memòria d’activitats de l’entitat, que no podrà ser anterior a l’any
2015.
13) En el cas que la peticionària sigui una agrupació d’entitats, s’ha de fer constar,
expressament a la sol·licitud mitjançant la presentació del model normalitzat (Annex
8) que contindrà:
 Els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació.
 L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascuna de les entitats, les quals
tindran la condició de beneficiàries.
 S’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, correspon a
l’agrupació.
 Compromís de no dissoldre’s com a agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el
projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a l’article 65
de la Llei general de subvencions.
Els membres de l'agrupació que no siguin ens local ni administració pública hauran
de presentar també fotocòpia de la documentació esmentada en els punts 1, 2, 3 ,4,
7, 8 ,9, 11, i 12 anteriors. Si executen un import superior als 10.000 EUR, també
presentaran la fotocòpia de la documentació a la qual es refereix el punt 10.
14) En el cas que l’entitat sigui una delegació, declaració responsable en què manifesti
els anys de presència continuada de la delegació als municipis de la demarcació de
Barcelona (Annex 7).
15) Altra documentació que l’entitat consideri adequada per acreditar els criteris de
valoració establerts.
L’esmentada documentació obligatòria haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant. Els
documents emesos en altres llengües diferents de les cooficials es podran presentar
juntament amb traduccions no jurades de la documentació presentada i declaració
responsable en què es manifesti que la traducció és fidel al document original, d’acord amb
el model normalitzat (Annex 9).
La presentació de la documentació administrativa que s’hagi aportat en Convocatòries
anteriors, es podrà obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte a la
darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 21.2 de la OGS i d’acord al
model normalitzat ( Annex 6).
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar qualsevol original o còpia
autenticada de les fotocòpies presentades.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 31 de gener de 2018.
Hi haurà una convocatòria única.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat.
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El model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la base 5, que s’aproven
en aquesta convocatòria, podran trobar-se a
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una sol·licitud de subvenció a aquesta
convocatòria, ja sigui de forma individual o com a membres d’una agrupació.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper, presencialment en el
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o en un
CD/DVD.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(en endavant LPACAP).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1
i 2 de la sol•licitud, relatius a la memòria del projecte proposat i el seu pressupost, de
manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment
corresponent.
En relació amb el pressupost presentat (annex 2 de la sol•licitud) i tal com es recull a la base
11, es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
1. 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 criteris
objectius següents, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
CRITERI
Criteri 1. Capacitat de les parts
1.1. Trajectòria de les entitats en cooperació al desenvolupament i drets
humans
1.2 Capacitats tècniques i projectes executats en els àmbits temàtics i
geogràfics objecte de la convocatòria
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1.3 Capacitat de gestió operativa al terreny en relació amb el projecte
presentat
Criteri 2. Pertinença
2.1. Grau d'implicació d'ens locals i supralocals de la demarcació de
Barcelona i/o dels països o territoris en que es desenvolupi el projecte
2.2. Grau de contribució al reforç de les capacitats i les polítiques
públiques dels governs locals i intermedis dels països i territoris
destinataris
2.3. Execució del projecte en un país amb Índex de Desenvolupament
Humà baix o mitjà (d’acord amb el darrer Informe de Desenvolupament
Humà publicat pel PNUD), en greu situació de conflicte o post-conflicte,
amb greus violacions dels drets humans o amb una població beneficiària
en condicions d’extrema pobresa.
2.4 Execució del projecte a països de l’Àfrica subsahariana o l’Àsia.
2.5 Sinèrgies i complementarietats amb projectes de cooperació directa
impulsats per la Diputació de Barcelona els darrers dos anys
2.6. Grau de pertinença del projecte respecte al context en què es
desenvolupa (incloent la recerca de sinèrgies i evitació de duplicitats)
2.7. Identificació detallada i adequada dels actors implicats i de les
persones destinatàries de l'acció (necessitats i prioritats de la població
destinatària)
Criteri 3. Metodologia
3.1. Claredat, coherència i factibilitat dels objectius, resultats i activitats
previstos
3.2 Claredat i factibilitat del pla d'acció proposat (cronograma, indicadors,
recursos, anàlisi de riscos...)
3.3 Concreció i adequació de les accions de seguiment i avaluació
proposades
3.4 Grau de participació i compromís dels diferents actors implicats i de
les persones destinatàries
3.5. Incorporació d’elements d’innovació i aprenentatge respecte a
experiències anteriors
Criteri 4. Viabilitat del projecte i sostenibilitat dels resultats.
4.1. Grau de viabilitat organitzativa, socio-cultural i tècnica de l'actuació
4.2 Grau d'incorporació efectiva dels objectius transversals en tot el cicle
del projecte
4.3. Grau de sostenibilitat dels resultats obtinguts un cop finalitzi el
projecte
4.4. Concreció, claredat i coherència en l’estratègia comunicativa
Criteri 5. Pressupost
5.1. Grau de detall en la descripció de les despeses
5.2. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les
activitats proposades i els resultats esperats
5.3 Aportació econòmica de l’entitat i dels altres actors implicats
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Per beneficiar-se de la subvenció s’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts.
2. Mecanismes correctors
A fi de vetllar perquè les propostes que resulten subvencionades incloguin també projectes
a l’Àfrica Subsahariana i a l’Àsia, s’introdueix el mecanisme corrector següent en relació
amb la puntuació obtinguda pels criteris de valoració:
-

Si per ordre de puntuació no hi ha cap projecte subvencionat a l’Àfrica Subsahariana
i/o a l’Àsia, es subvencionarà la proposta millor valorada d’aquestes zones
geogràfiques en detriment d’altres propostes millor valorades en d’altres zones

27

Àrea de Presidència
Secretaria General

geogràfiques que comptin amb projectes subvencionats, per ordre de puntuació i
sempre i quan la proposta hagi superat la puntuació mínima.
10. 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 VUIT-CENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR i anirà a
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
 CINC-CENTS DEU MIL (510.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018;
 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL (255.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’any 2019;
 VUITANTA-CINC MIL (85.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
En funció de la disponibilitat pressupostària aquesta quantia es podrà incrementar en un
import màxim de CENT CINQUANTA MIL (150.000) EUR.
11. Import individualitzat de les subvencions
El percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes. Tanmateix per a la determinació de l’import individualitzat de les
subvencions se seguirà el procediment següent:
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per
l’entitat sol•licitant com a annex 2 de la sol•licitud i s’atorgarà com a màxim el 80% del cost
del projecte.
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria.
Les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de la cooperació al desenvolupament
tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altre banda, i
atenent a la naturalesa de les actuacions, altres administracions com ara la Generalitat de
Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per a aquestes subvencions
percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total.
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al
sol•licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació,
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles en lloc
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el
rectifiqui o l’esmena també sigui incorrecta, el centre gestor entendrà que renuncia a les
despeses esmentades i que, en conseqüència, el pressupost sol•licitat es redueix en l’import
corresponent a les despeses no elegibles.
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El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol•licituds
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol•licitat fins a
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions estarà
entre els 60.000 EUR i els 90.000 EUR.
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol•licitat i que, en conseqüència, no hi
haurà diferència entre l’import sol•licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació
de la sol•licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient,
tindran prioritat les accions en les que el soci local sigui una administració local o intermedia;
en cas que continuï l’empat aquells que es realitzin a l’Àfrica Subsahariana o l’Àsia i en cas
que continuï l’empat aquelles que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer
dels criteris de valoració establerts a la Base 9 (Metodologia).
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol•licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si escau.
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 persones següents:
•
•
•
•
•

La Presidenta de la Diputació, que en cas d’absència serà substituïda pel Director del
Gabinet de la Presidència.
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 de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament.

Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït tant per un membre electe com per
personal tècnic de la mateixa Àrea de Presidència sempre respectant els termes establerts
en l’art. 22.3 de l’OGS.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre 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 del
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la
recepció de la notificació de l’acord.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i
en relació amb la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol•licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona.
El beneficiari s’obliga a comunicar a la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ, tots
els canvis substancials que es produeixin en el projecte subvencionat com són les
desviacions entre partides del pressupost o entre socis superiors al 15% del total de la
subvenció, canvis dels membres de l’agrupació, canvis en els resultats o objectius
previstos, o canvis en el cronograma superiors a 3 mesos, o els canvis en l’esmentat
cronograma si superen el període d’execució de 31 de desembre de 2020, per tal de
donar compliment a l’establert a la base 22.
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En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre se subvencioni un màxim
del 80% del cost total del projecte.
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. Obligació de notificar a l’òrgan gestor de la subvenció les subvencions obtingudes o
demanades a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Aquesta
comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin.
8. Obligació d’incloure en tots els productes i materials una frase que digui: “El contingut
d’aquest (descripció del producte) és responsabilitat exclusiva de (nom de l’entitat) i no
reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona”.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d’apartats de les
bases reguladores poden donar inici a un expedient de revocació de la subvenció i, si
escau, a la corresponent sanció administrativa.
16. Despeses subvencionables
16.1.Despeses directes subvencionables
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a
l’execució del projecte, són imprescindiblement i estricament necessàries i fan possible la
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.
En el cas de les subvencions atorgades que es justifiquin amb un compte justificatiu amb
informe d’auditor, la despesa derivada de la contractació de l’informe d’auditoria es
considerarà despesa elegible.
La documentació acreditativa del cost de l’auditoria es justificarà amb la factura
corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de l’informe
final de justificació encara que aquesta data sigui posterior a la de la finalització del termini
d’execució.
Les despeses d’avaluació i sistematització del projecte es consideren despeses directes i
podran ser imputades a la subvenció de la Diputació de Barcelona.
En cap cas, el cost dels recursos humans així com dels béns o serveis subvencionats no pot
superar el valor de mercat d’aquest.
Els tributs són despesa subvencionable quan l’entitat beneficiària de la subvenció els abona
de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l’IVA i l’IRPF en la
part que el beneficiari no es pugui deduir.
Es podran incloure les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera,
les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte, en
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el cas que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin
indispensables per a l’adequada preparació o execució de la mateixa.
16.2.Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents:
•
•
•
•
•
•

Despeses de gestoria
Lloguers
Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc.
Despeses de telefonia, internet, fax
Assegurances
Serveis de neteja, seguretat, etc.

Tampoc seran subvencionables les despeses que es llisten a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes.
Taxes municipals: escombraries, guals, etc.
Despeses de procediments judicials
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Material inventariable
Compres de terrenys o edificis
Les obres de reparació simple
Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc.

16.3 Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de
contractació pública
En relació amb la contractació de serveis externs o la subcontractació, el beneficiari haurà
de tenir en compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per
al contracte menor segons la normativa de contractació del sector públic aplicable en el
moment de la signatura del contracte (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), l’entitat haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un
nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si escau, en la sol·licitud de subvenció,
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar
expressament en una memòria quan aquesta no recaigui en la proposta econòmicament
més avantatjosa.
16.4 Despeses indirectes
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de
l’entitat beneficiària com dels membres de l’agrupació. Les despeses indirectes no podran
superar el 10 % de les despeses directes de la subvenció atorgada.
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La tipologia dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria comporta despeses de
funcionament importants que motiven aquest percentatge. Es tracta d’actuacions molt
especialitzades per temàtica (desenvolupament i drets humans), àmbit geogràfic (països en
desenvolupament o en situacions de conflicte o crisis humanitàries) i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat que fan que les entitats que les duguin a terme hagin de comptar
amb una important solidesa i professionalització amb unes despeses de funcionament
importants.
Aquest percentatge s’assimila a l’utilitzat per altres institucions que atorguen subvencions de
cooperació internacional al desenvolupament atesa la naturalesa d’aquestes activitats.
17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de
l’execució del projecte subvencionat sempre que el seu pressupost d’execució no superi el
límit del 50% de l’import de la subvenció atorgada i de conformitat amb les limitacions
establertes a la base 19.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en tres pagaments i prèvia presentació
dels justificants exigits a la base 19, dins del terminis establerts a continuació:
•

El primer pagament, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la
Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada.

•

El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la
justificació d’almenys el 70% del primer pagament, que es justificarà tal com estableix
la base 19.

•

El 10% restant es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada comprovada la
justificació final de l’activitat subvencionada, es determinarà el pagament
corresponent a l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de
l’import de la subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una
despesa per valor igual o superior als dos primers pagaments, l'entitat beneficiaria
haurà de retornar els imports pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de
presentar tal com s’estableix a la base 19, i com a molt tard en un termini de 3 mesos
des de la finalització del termini d’execució de cada projecte, i no més tard del 31 de
març de 2021, excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.

Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que, en el moment de
realitzar el pagament, no hagin presentat dins del termini previs, les justificacions relatives a
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
L’avançament dels pagaments i els seus percentatges es justifiquen pel tipus d’entitats i
actuacions objecte de la convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen el
camp de la cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet
prefinançar la totalitat de l’actuació.
19. Termini i forma de justificació
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució
del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment
(primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de
presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte no més tard del
31 de març del 2021; excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.
A més, el beneficiari presentarà trimestralment una fitxa de seguiment de l’execució de les
activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es podrà trobar a
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
1.- Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
i revestiran una de les següents formes: o compte justificatiu amb aportació de justificants
de despesa o compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor. Les justificacions parcial
i final hauran de revestir la mateixa forma.
2.- Tots dos comptes justificatius contindran:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst. La memòria ha d’incloure l’anàlisi del
compliment dels indicadors proposats així com totes les fonts de verificació previstes.
S’haurà de presentar mitjançant el model normalitzat.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb la relació classificada de
les despeses de l’activitat i mitjançant el model normalitzat.
3.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total del projecte, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions
materials i de recursos humans que treballi per l’entitat.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació i que es compleixin
amb les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l’elegibilitat de les
despeses.
c) Els comprovants de les despeses hauran de respectar els extrems següents:
i. Les factures contindran les dades següents o les que determini les normes del
país on s’emeti la factura:
•
•
•

Número de factura.
Data d’expedició.
Nom i cognoms o raó o denominació social de qui expedeix la factura.
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•
•
•

Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser la
del beneficiari.
Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura.
Descripció de les operacions i els seus imports.

Respecte de la descripció de les operacions, si no fos prou clara, s’acompanyarà
d’una nota explicativa a l’efecte.
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO,
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada el tipus de canvi utilitzat i
l’import resultant de la seva aplicació en EUROS. En cas d’impossibilitat d’acreditar el
tipus de canvi a través de documentació formalitzada, es tindrà en compte el tipus de
canvi que estableix l’índex europeu Inforeuro http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
A aquests efectes, es justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de les
transferències de cadascun dels pagaments als destinataris que hagin d’executar els
diners a l’estranger.
•
•
•
•

Tipus impositius aplicats.
Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per
separat.
Data de realització de les operacions objecte de facturació.
Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant
xec o transferència, el beneficiari haurà d’acreditar el pagament efectivament
realitzat (per exemple, mitjançant còpia de xecs o de les transferències
realitzades, extractes bancaris, etc.).

No tindran la consideració de documents justificatius les factures "pro forma" o
provisionals.
ii. Respecte als pagaments
El pagament en metàl·lic o en xec al portador ha de ser excepcional i restrictiu i no
podrà superar els imports establerts a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació
de la normativa tributaria i pressupostaria i d'adequació de la normativa financera per
a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lIuita contra el frau.
L’article 7 de l'esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d'un import igual o
superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat
d'empresari o professional.
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les
operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar l'entrega de béns o la
prestació de serveis.
S'entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l'article 34.
2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del
finançament del terrorisme:
1. El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera;
2.Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda;
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3.Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats
com a mitjà de pagament al portador.
En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut
signat pel destinatari deIs diners amb identificació del seu nom i número de document
d'identitat.
Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment provada la justificació
del pagament, aquest podrà sol·licitar la documentació complementaria que consideri
oportuna amb l'objectiu que el mateix consti justificat de manera correcta.
iii. Rebuts:
Els rebuts s’acceptaran excepcionalment en funció de la legislació local del país on
s’executi la despesa.
iv. Altres documents de valor probatori equivalent:
•
•
•
•

Número, i en el seu cas, sèrie.
Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de qui
l’expedeix.
Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”.
Import total.

v. Documentació específica:
• Recursos Humans:
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al
personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat
Social), ja siguin personal laboral o eventual, sempre que siguin proporcionals a la
dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta.
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.
Serà necessari aportar els documents acreditatius del pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, així com els acreditatius de les altres retencions
realitzades.
• Viatges i estades:
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses
hauran de ser expressament contemplats en la justificació.
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les
persones que han precisat la contractació d’allotjament.
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista.

36

Àrea de Presidència
Secretaria General

Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera
que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a les
dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per a les
dietes generades en territori nacional.
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior als
barems establerts en el RD 462/2002, ho haurà de posar en coneixement del
centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui fer
la valoració oportuna.
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran
els establerts en l’Ordre EHA/3770/2005, o altra que la substitueixi.
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de
constar el motiu de la seva utilització
• Subcontractació i externalització de serveis:
La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les
limitacions establertes per l’article 29.7.d) de la LGS, interpretat de conformitat
amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fan referència a la impossibilitat
del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense personalitat jurídica
quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones vinculades amb el beneficiari
(socis, familiars, assalariats, administradors, representants legals, etc). En aquest
cas, la Diputació de Barcelona podrà autoritzar excepcionalment la concertació
dels serveis, si el beneficiari ho comunica prèviament, de manera raonada, i la
contractació es fa de conformitat amb les condicions normals de mercat. A tal
efecte, es presentarà un pressupost complert de l’activitat concertada i el seu preu
total previst. A més el beneficiari haurà de justificar l’impossibilitat d’acudir a la
contractació d’altres professionals o empreses disponibles en el mercat.
S’aplicaran per analogia les limitacions previstes en el paràgraf anterior per la
subcontractació a l’externalització de serveis.
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera
l’import previst per al contracte menor segons la normativa de contractació del
sector públic aplicable en el moment de la signatura del contracte (Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic o Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014), l’entitat haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents
proveïdors del país destinatari de la subvenció i contractar la més avantatjosa
econòmicament, excepte que per les seves especials característiques no existeixi
en el mercat un nombre suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa
s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta
més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació
s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.
Quan es transfereixin diners a l’estranger, la contractació de serveis o
subministraments es farà preferentment de manera local, en el país destinatari de
l’acció. Si resulta impossible, el beneficiari haurà de demanar autorització prèvia a
la Diputació de Barcelona.
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En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo.
4.- En relació amb el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del
document.
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el punt 2
lletra b) anterior.
Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que s’hagin
presentat en forma d’agrupació sense personalitat jurídica amb altres socis:
La subvenció s’executarà de conformitat amb l’establert per l’agrupació sense personalitat
jurídica en la documentació de sol•licitud de la subvenció.
Per tant, si l’agrupació ha previst que l’execució de l’activitat es faci entre diferents membres
de l’esmentada agrupació, la part de les despeses transferida a un o més socis serà
justificada mitjançant la presentació de la documentació següent:
•
•

Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació;
Justificació presentada per/l membre/s de l’agrupació. Hauran de justificar la despesa
realitzada, amb independència de l’import de la transferència rebuda, de conformitat
amb les indicacions establertes en els punts 2 i 3 anteriors;

5.- En relació amb el compte justificatiu amb informe d’auditor
L’auditor de comptes serà designat, d’acord amb allò previst a l’article 74.2 i 74.3 RLGS.
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
revisarà el compte justificatiu del cost total de l’activitat inclòs les despeses fetes per
cadascun dels membres de l’agrupació amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, i presentarà un informe amb el model i contingut següent:
MODEL D’INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
1. Als efectes previstos a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, hem [he] estat designats per [... el beneficiari de la subvenció...] a l’objecte de revisar
el compte justificatiu de la subvenció atorgada per [...òrgan promotor que atorga la
subvenció...] mitjançant [ ... indicació de la Resolució o acte en el que s’hagi acordat la
concessió...] a [... identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció...], per import de [...] i
destinada a [... breu descripció de l’activitat subvencionada...]
Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellat per nosaltres [mi] a efectes
d’identificació, s’acompanya com annex al present informe. La preparació i presentació del
compte justificatiu és responsabilitat de [... identificació del/de la beneficiari/ària de la
subvenció...] concretant-se la nostra [la meva] responsabilitat en la realització del treball que
es menciona a l’apartat 2 d’aquest informe.
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2. El present treball s’ha realitzat seguint el disposat [...al Pacte [ ... ] al acord [...] de l’acte
d’atorgament de la subvenció...], concedida per la Diputació de Barcelona a [ ... ] així com
segons l’establert a les Normes d’Actuació aprovades pel Ministeri d’Economia i Hisenda
mitjançant Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, en la qual es fixen els procediments que
s’han d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que de forma
resumida es comenten a continuació:
a. Revisió de la memòria d’activitat realitzada per [ ... ]: l’auditor analitzarà el contingut de
la memòria d’activitat per a garantir la seva concordança amb la justificació econòmica.
b. Revisió de la memòria econòmica elaborada per [ ... ]: l’auditor revisarà la totalitat de les
despeses realitzades per a la realització de les activitats subvencionades, comprovant
els extrems indicats en el punt 3 de la base específica núm. 19.
c. L’auditor també comprovarà:
•

Que les despeses s’han classificat correctament de conformitat amb el que el
beneficiari va establir en el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud de
subvenció;

•

Que es dóna la coherència necessària entre les despeses justificades i la naturalesa
de les activitats subvencionades i són despeses coherents amb el valor de mercat.

•

Que la resta de fons de finançament de l’activitat subvencionada, una vegada verificat
l’import i la procedència, no suposen cap incompatibilitat ni un excés de finançament.

•

En el cas de agrupacions la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació

Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la natura d’auditoria de comptes ni es
troba sotmès a la Llei 19/1988, d’auditoria de comptes, no expressem [expresso] una opinió
d’auditoria en els termes previstos a la citada normativa.
3. El/La beneficiari/ària ha posat a la nostra [meva] disposició tota la informació que li ha
sigut requerida per la realització del nostre treball amb l’abast establert al paràgraf anterior.
4. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem [he] observat fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [...identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció ...] per la
percepció de la subvenció a què es refereix l’apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detecten fets rellevants el paràgraf a incloure serà el següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d’aquells fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [... identificació del beneficiari de la subvenció...] per la percepció
de la subvenció a que es refereix l’apartat 1 anterior:
Data:
Signatura de l’auditor
20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
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termini màxim de quinze dies hàbils improrrogables a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim de deu quinze hàbils improrrogables, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import de l’activitat i la seva distribució entre partides, el termini d’execució, el de justificació
i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’actuació a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Compatibilitat entre convocatòries
Les convocatòries 201720175120009453, 201720175120009443 seran compatibles entre
sí. Tanmateix, les entitats només podran presentar una sol•licitud a cada convocatòria.
Aquesta limitació s’estén a les entitats que estiguin vinculades entre sí, el que inclou també
a les entitats que es presentin a les convocatòria de 201720175120009453 i
201720175120009443 en forma d’agrupacions sense personalitat jurídica.
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25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
26. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/logotips#Identitat
27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions
sense personalitat jurídica que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin els de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. Responsabilitat
La Diputació de Barcelona quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades per les entitats beneficiàries.
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
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qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
pel qual es convoquen subvencions per donar suport a Projectes de Cooperació al
Desenvolupament any 2017, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència.
Codi convocatòria: 201720175120009453
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 poden trobar a hhttp://www.diba.cat/ri/cooperacio desenvolupament
Primer. Beneficiaris:
a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i
reuneixin alguna de les condicions següents:
 Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la
demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la
data de publicació d’aquesta convocatòria o delegació permanent a la demarcació de
Barcelona establerta de forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys
previs a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball la cooperació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau,
amb seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació
de Barcelona.
 Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.
b) Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en la
lletra a) anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades els ens locals
de la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals del territori on es porti a terme
l’acció, qualsevol administració pública d’aquest territori amb relació amb el projecte, i les
entitats sense ànim de lucre d’aquest territori que tinguin com a un dels seus eixos de
treball la cooperació al desenvolupament, els drets humans i/o la pau. Quan estigui
previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà obligat que
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constin com a part de l’agrupació.
Segon. Objecte.
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 Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament impulsats per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de
recerca adscrits i agrupacions d’aquests.
a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:
-

Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de
competència.
Promoure processos de participació ciutadana, d’incidència i transformació política i
social a nivell local i territorial.
Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial
Contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a
nivell local.

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:
-

-

-

Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment
institucional
Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i intermedis:
aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció a les persones,
turisme, cultura, joventut, etc.
Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets
dels pobles i als drets de les dones, la infància, el col·lectiu LGBTI, les persones
migrants i les persones amb diversitat funcional
Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local
Desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i territorial

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.
c) Àmbit territorial:
Els projectes hauran de realitzar-se en algun dels Països receptors d'Ajut Oficial al
Desenvolupament (AOD), establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà sostenible
i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local i territorial d’acord amb
les prioritats identificades pels destinataris de les actuacions.
Tercer. Bases reguladores.
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL(850.000) EUR.
L'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 60.000 EUR i els 90.000 EUR i el
percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes subvencionats.
En funció de la disponibilitat pressupostària aquesta quantia es podrà incrementar en un
import màxim de CENT CINQUANTA MIL (150.000) EUR.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 31 de gener de 2018.
Sisè. Període d’execució.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any
2018.
Setè. Justificació de les subvencions.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució
del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment
(primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de
presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no més tard del
31 de març del 2021 excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), amb el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- APROVAR el model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la
base 5, que s’adjunten com annex 3.
Cinquè.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL (850.000) EUR, amb la distribució
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de
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crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que
estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
 CINC-CENTS DEU MIL (510.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018;
 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL (255.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2019; i
 VUITANTA-CINC MIL (85.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
Sisè.- 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 i en la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona.
ANNEX 3 AL DICTAMEN REFERENT A L’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA QUE
INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE I ALTRES PER DONAR SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT ANY 2017.
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6.- 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, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre i altres per donar suport a accions de promoció dels drets humans en
l’àmbit internacional, any 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, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa
fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament a través d’accions de promoció dels
drets humans en l’àmbit internacional.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
 DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2018;
 CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019; i
 QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/11200-92400-45330 i
G/11200-92400-49000.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció i, de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la 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 al Butlletí Oficial de la Província el corresponent anunci de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte a la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de
l’activitat. Aquest fet es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la
convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp dels drets
humans, l’ordre global equitatiu i solidari a escala internacional i el desenvolupament
tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altra
banda, i atenent a la naturalesa de les actuacions, altres administracions com ara la
Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per a aquestes
subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès el disposat a l’article 44.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments atès que les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp dels
drets humans, l’ordre global equitatiu i solidari a escala internacional i el
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet finançar la totalitat de
l’actuació.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència i del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria 201720175120009443, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
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concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar accions de promoció dels drets
humans en l’àmbit internacional any 2017 desenvolupats per entitats sense ànim de
lucre i altres, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A ACCIONS DE
PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL ANY 2017”
CODI DE LA CONVOCATÒRIA D’ACCIONS DE PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS EN
L’ÀMBIT INTERNACIONAL: 201720175120009443
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 Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions de promoció i defensa
dels drets humans en l’àmbit internacional i de foment d’un ordre internacional més equitatiu
i solidari impulsades per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de recerca
adscrits i agrupacions d’ambdues.
a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:
-

-

Donar suport a campanyes internacionals de promoció i defensa dels drets humans i les
llibertats fonamentals en l’àmbit internacional i a favor de la construcció d’un ordre global
més equitatiu i solidari.
Donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no
són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al
desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453).

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:
-

-

Tots els drets humans internacionalment reconeguts, amb especial atenció als drets dels
pobles, i als drets de les dones, els infants, el col·lectiu LGBTI, els migrants i les
persones amb diversitat funcional.
Democràcia i Estat de dret.
Exercici efectiu de la llibertat d’expressió.
Llengües minoritàries i minoritzades.
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-

Llibertat de culte.
Combat del racisme i la xenofòbia.
Responsabilitat social de les empreses transnacionals.
Treball infantil.
Justícia internacional.
Control d’armes.
Combat de la corrupció i dels paradisos fiscals.
Governança global i arquitectura institucional internacional.
Medi ambient i canvi climàtic.
Tràfic de persones i crim organitzat.

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.
c) Àmbit territorial:
-

Països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són receptors d’Ajut
Oficial al Desenvolupament establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE i
per tant no són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al
desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453)

-

Actuacions internacionals que abastin diversos països.

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 Promoure l’exercici efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit
internacional i contribuir als esforços per construir un ordre global més equitatiu i solidari.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any
2018.
A l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions subvencionades, les
entitats sol·licitants hauran d’indicar-lo expressament a la sol·licitud.
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Requisits de l’entitat:
a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS,
i reuneixin alguna de les condicions següents:
 Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria.
 Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i solidari a
escala internacional.
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 Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.
b) Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en la
lletra a) anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades els ens locals
de la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals del territori on es porti a terme
l’acció, qualsevol administració pública d’aquest territori amb relació amb el projecte, i les
entitats sense ànim de lucre d’aquest territori que tinguin com a un dels seus eixos de
treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i solidari a escala
internacional. Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del
projecte serà obligat que consti com a part de l’agrupació.
Aquestes entitats executaran les actuacions de conformitat amb les presents bases.
2. Requisits dels projectes:
 El projecte haurà de tenir un termini d’execució de 24 mesos
 El projecte haurà d’adreçar-se a algun dels objectius establerts en aquestes bases,
treballar en algun dels àmbits temàtics i territorials indicats i incorporar un mínim de dos
dels objectius transversals següents:
 La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i
la dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
 La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
 El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
 La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
 La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
 En cap cas seran subvencionables propostes:
 Encaminades a recaptar fons.
 Encaminades a l’adopció o l’apadrinament
 Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior
transport o enviament a països del sud.
 De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.
 Encaminades a donar suport a partits polítics
 Que atorguin principalment beques individuals, tant per a estudis com per a cursos
de formació
 Que promoguin principalment estades solidàries
3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.

76

Àrea de Presidència
Secretaria General

5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
Fotocòpia de l’escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia dels poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària
de l’entitat o certificat expedit per Registre Oficial que acrediti la representació legal
del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 1).
Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2).
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 3).
Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex
5).
En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent Registre Oficial. Si és una Organització No Governamental amb seu o
delegació permanent a la demarcació de Barcelona, a més, acreditarà la inscripció
en el registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.
Fotocòpia d’una memòria d’activitats de l’entitat, que no podrà ser anterior a l’any
2015.
En el cas que la peticionària sigui una agrupació d’entitats s’ha de fer constar
expressament a la sol·licitud mitjançant la presentació del model normalitzat (Annex
8) que contindrà:
 Els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació.
 L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascuna de les entitats, les quals
tindran la condició de beneficiàries.
 S’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders
suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, correspon a
l’agrupació.
 Compromís de no dissoldre’s com a agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el
projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a l’article 65
de la Llei general de subvencions.

Els membres de l'agrupació que no siguin ens local ni administració pública hauran
de presentar també fotocòpia de la documentació esmentada en els punts 1, 2, 3 ,4,
7, 8 ,9, 11, i 12 anteriors. Si executen un import superior als 10.000 EUR, també
presentaran la fotocòpia de la documentació a la qual es refereix el punt 10.
14) Altra documentació que l’entitat consideri adequada per acreditar els criteris de
valoració establerts.
L’esmentada documentació obligatòria haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant. Els
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documents emesos en altres llengües diferents de les cooficials es podran presentar
juntament amb traduccions no jurades de la documentació presentada i declaració
responsable en que es manifesti que la traducció és fidel al document original, d’acord amb
el model normalitzat (Annex 9).
La presentació de la documentació administrativa que s’hagi aportat en Convocatòries
anteriors es podrà obviar sempre que es manifesti que no ha sofert canvis respecte a la
darrera vegada que es va presentar, tal com preveu l’article 21.2 de la OGS i d’acord al
model normalitzat (Annex 6).
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar qualsevol original o còpia
autenticada de les fotocòpies presentades.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 31 de gener de 2018.
Hi haurà una convocatòria única.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la base 5, que s’aproven
en aquesta convocatòria, podran trobar-se a
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una sol·licitud de subvenció a aquesta
convocatòria, ja sigui de forma individual o com a membres d’una agrupació.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona o per la Seu
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o en un
CD/DVD.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(en endavant LPACAP).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos 1
i 2 de la sol·licitud, relatius a la memòria del projecte proposat i el seu pressupost, de
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manera que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment
corresponent.
En relació amb el pressupost presentat (annex 2 de la sol·licitud) i tal com es recull a la base
11, es requerirà l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
1. 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 criteris
objectius següents, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
CRITERIS
Criteri 1. Entitat sol·licitant/agrupació
1.1 Trajectòria de les entitats en drets humans i promoció d’un ordre global
equitatiu i solidari
1.2 Projectes executats en els àmbits temàtics objecte de la convocatòria
1.3 Projectes executats i grau de presència efectiva al territori, país o regió
objecte del projecte
Criteri 2. Pertinença
2.1 Grau de pertinença del projecte respecte al context en que es
desenvolupa, incloent la recerca de sinèrgies
2.2 Identificació detallada i adequada dels actors implicats i de les persones
destinatàries de l'acció (necessitats i prioritats de la població destinatària)
2.3 Grau d’implicació d’ens locals i supralocals de la demarcació de
Barcelona i/o dels països i territoris en què es desenvolupa el projecte
Criteri 3. Metodologia
3.1 Claredat, coherència i factibilitat dels objectius, resultats i activitats
previstos
3.2 Claredat i factibilitat del pla d'acció proposat (cronograma, indicadors,
recursos, anàlisi de riscos...)
3.3 Grau de participació i compromís dels diferents actors implicats i de les
persones destinatàries
3.4 Concreció i adequació de les accions de seguiment i avaluació
proposades
3.5 Incorporació d’elements d’innovació i aprenentatge respecte
experiències anteriors
Criteri 4. Viabilitat del projecte i sostenibilitat dels resultats
4.1 Grau de viabilitat organitzativa, socio-cultural i tècnica de l'actuació
4.2 Grau de sostenibilitat dels resultats obtinguts un cop finalitzi el projecte
4.3 Concreció, claredat i coherència en l’estratègia comunicativa
4.4 Grau d'incorporació efectiva dels objectius transversals en tot el cicle
del projecte
Criteri 5. Pressupost
5.1 Grau de detall en la descripció de les despeses
5.2 Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les
activitats proposades i els resultats esperats
5.3 Aportació econòmica de l’entitat i dels altres actors implicats
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Per beneficiar-se de la subvenció s’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts.
10. 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 QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR i anirà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
 DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018;
 CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019; i
 QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/11200-92400-45330 i G/1120092400-49000.
En funció de la disponibilitat pressupostària aquesta quantia es podrà incrementar en un
import màxim de VUITANTA MIL (80.000) EUR.
11. Import individualitzat de les subvencions
El percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes. Tanmateix per a la determinació de l’import individualitzat de les
subvencions se seguirà els procediments següents:
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per
l’entitat sol·licitant com a annex 2 de la sol·licitud i s’atorgarà com a màxim el 80% del cost
del projecte.
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria.
Les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp dels drets humans tenen una
liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altre banda, i atenent a
la naturalesa de les actuacions, altres administracions com ara la Generalitat de Catalunya o
l’Ajuntament de Barcelona estableixen per a aquestes subvencions percentatges de
finançament entre el 80% i el 90% del cost total.
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al
sol•licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació,
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles en lloc
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el
rectifiqui o l’esmena també sigui incorrecta, el centre gestor entendrà que renuncia a les
despeses esmentades i que, en conseqüència, el pressupost sol•licitat es redueix en l’import
corresponent a les despeses no elegibles.
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El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol•licituds
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol•licitat fins a
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions estarà
entre els 60.000 EUR i els 80.000 EUR.
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol•licitat i que, en conseqüència, no hi
haurà diferència entre l’import sol•licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació
de la sol•licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient,
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels
criteris de valoració establerts a la Base 9 (Metodologia).
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.
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 persones següents :
• La Presidenta de la Diputació, que en cas d’absència serà substituïda pel Director del
Gabinet de la Presidència.
• 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 de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament.
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït tant per un membre electe com per
personal tècnic de la mateixa Àrea de Presidència sempre respectant els termes establerts
en l’art. 22.3 de l’OGS.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
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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.
14. Acceptació de la subvenció
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la
recepció de la notificació de l’acord.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a
aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i
en relació amb la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona.
El beneficiari s’obliga a comunicar a la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ, tots
els canvis substancials que es produeixin en el projecte subvencionat com són les
desviacions entre partides del pressupost o entre socis superiors al 15% del total de la
subvenció, canvis dels membres de l’agrupació, canvis en els resultats o objectius
previstos, canvis en el cronograma superiors a 3 mesos, o els canvis en l’esmentat
cronograma si superen el període d’execució de 31 de desembre de 2020, per tal de
donar compliment a l’establert a la base 22.
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre se subvencioni un màxim
del 80% del cost total del projecte.
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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. Obligació de notificar a l’òrgan gestor de la subvenció les subvencions obtingudes o
demanades a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Aquesta
comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin.
8. Obligació d’incloure en tots els productes i materials una frase que digui: “El contingut
d’aquest (descripció del producte) és responsabilitat exclusiva de (nom de l’entitat) i no
reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona”.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d’apartats de les
bases reguladores poden donar inici a un expedient de revocació de la subvenció i , si
escau, a la corresponent sanció administrativa.
16. Despeses subvencionables
16.1.Despeses directes subvencionables
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a
l’execució del projecte, són imprescindiblement i estrictament necessàries i fan possible la
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.
En el cas que les subvencions atorgades es justifiquin amb un compte justificatiu amb
informe d’auditor la despesa derivada de la contractació de l’informe d’auditoria es
considerarà despesa elegible.
La documentació acreditativa del cost de l’auditoria es justificarà amb la factura
corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de l’informe
final de justificació encara que aquesta data sigui posterior a la de la finalització del termini
d’execució.
Les despeses d’avaluació i sistematització del projecte es consideren despeses directes i
podran ser imputades a la subvenció de la Diputació de Barcelona.
En cap cas, el cost dels recursos humans així com dels béns o serveis subvencionats pot
superar el valor de mercat d’aquest.
Els tributs són despesa subvencionable quan l’entitat beneficiària de la subvenció els abona
de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l’IVA i l’IRPF en la
part que el beneficiari no es pugui deduir.
Es podran incloure les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera,
les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte, en
el cas que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin
indispensables per a l’adequada preparació o execució de la mateixa.
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16.2.Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents:
•
•
•
•
•
•

Despeses de gestoria
Lloguers
Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc.
Despeses de telefonia, internet, fax
Assegurances
Serveis de neteja, seguretat, etc.

Tampoc seran subvencionables les despeses que es llisten a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes
Taxes municipals: escombraries, guals, etc.
Despeses de procediments judicials
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Material inventariable
Compres de terrenys o edificis
Les obres de reparació simple
Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc.

16.3 Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de
contractació pública
En relació amb la contractació de serveis externs o la subcontractació, el beneficiari haurà
de tenir en compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per
al contracte menor segons la normativa de contractació del sector públic aplicable en el
moment de la signatura del contracte (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), l’entitat haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un
nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació o si escau, en la sol·licitud de subvenció,
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar
expressament en una memòria quan aquesta no recaigui en la proposta econòmicament
més avantatjosa.
16.4 Despeses indirectes
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de
l’entitat beneficiària com dels membres de l’agrupació. Les despeses indirectes no podran
superar el 10 % de les despeses directes de la subvenció atorgada.
La tipologia dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria comporta despeses de
funcionament importants que motiven aquest percentatge. Es tracta d’actuacions molt
especialitzades per temàtica (greu vulneració de drets humans, situacions de conflicte o
post-conflicte) i col·lectius molt específics (en situació d’especial vulnerabilitat) que fan que
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les entitats que les duguin a terme hagin de comptar amb una important solidesa i
professionalització amb unes despeses de funcionament importants.
Aquest percentatge s’assimila a l’utilitzat per altres institucions que atorguen subvencions de
cooperació internacional al desenvolupament i drets humans, atesa la naturalesa d’aquestes
activitats.
17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de
l’execució del projecte subvencionat sempre que el seu pressupost d’execució no superi el
límit del 50% de l’import de la subvenció atorgada i de conformitat amb les limitacions
establertes a la base 19.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en tres pagaments i prèvia la
presentació dels justificants exigits a la base 19, dins dels terminis establerts a continuació:
•

El primer pagament, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la
Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada.

•

El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la
justificació d’almenys el 70% del primer pagament, que es justificarà tal i com
estableix la base 19.

•

El 10% restant es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada comprovada la
justificació final de l’activitat subvencionada, es determinarà el pagament
corresponent a l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de
l’import de la subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una
despesa per valor igual o superior als dos primers pagaments, l'entitat beneficiaria
haurà de retornar els imports pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de
presentar tal com s’estableix a la base 19, i com a molt tard en un termini de 3 mesos
des de la finalització del termini d’execució de cada projecte i no més tard del 31 de
març de 2021, excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.

Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que en el moment de
realitzar el pagament no hagin presentat dins del termini previst, les justificacions relatives a
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
L’avançament dels pagaments i els seus percentatges es justifiquen pel tipus d’entitats i
actuacions objecte de la convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el
camp dels drets humans, l’ordre global equitatiu i solidari a escala internacional i el
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet prefinançar la totalitat de
l’actuació.
19. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució
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del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment
(primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de
presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no més tard del
31 de març de 2021 excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.
A més, el beneficiari presentarà trimestralment una fitxa de seguiment de l’execució de les
activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es podrà trobar a
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
1.- Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
i revestiran una de les següents formes: o compte justificatiu amb aportació de justificants
de despesa, o compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor. Les justificacions parcial
i final hauran de revestir la mateixa forma.
2.- Tots dos comptes justificatius contindran:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst. La memòria ha d’incloure l’anàlisi del
compliment dels indicadors proposats així com totes les fonts de verificació previstes.
S’haurà de presentar mitjançant el model normalitzat.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb la relació classificada de
les despeses de l’activitat, mitjançant el model normalitzat.
3.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total del projecte, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions
materials i de recursos humans que treballin per l’entitat.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació i que compleixi amb
les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l’elegibilitat de les
despeses.
c) Els comprovants de les despeses hauran de respectar els extrems següents:
i. Les factures contindran les dades següents o les que determinin les normes del
país on s’emeti la factura:
•
•
•
•
•
•

Número de factura.
Data d’expedició.
Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura.
Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser la
del beneficiari.
Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura.
Descripció de les operacions i els seus imports.
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Respecte de la descripció de les operacions, si no fos prou clara, s’acompanyarà
d’una nota explicativa a l’efecte.
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO,
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi utilitzat
i l’import resultant de la seva aplicació en EUROS. En cas d’impossibilitat d’acreditar
el tipus de canvi a través de documentació formalitzada, es tindrà en compte el tipus
de canvi que estableix l’índex europeu Inforeuro http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
A aquests efectes, es justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de les
transferències de cadascun dels pagaments als destinataris que hagin d’executar els
diners a l’estranger.
•
•
•
•

Tipus impositius aplicats.
Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per
separat.
Data de realització de les operacions objecte de facturació.
Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant
xec o transferència, el beneficiari haurà d’acreditar el pagament efectivament
realitzat (per exemple, mitjançant còpia de xecs o de les transferències
realitzades, extractes bancaris, etc.).

No tindran la consideració de documents justificatius les factures "pro forma" o
provisionals.
ii. Respecte als pagaments
El pagament en metàl·lic o en xec al portador ha de ser excepcional i restrictiu i no
podrà superar els imports establerts a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació
de la normativa tributaria i pressupostaria i d'adequació de la normativa financera per
a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lIuita contra el frau.
L’article 7 de l'esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d'un import igual o
superior als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat
d'empresari o professional.
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les
operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar l'entrega de béns o la
prestació de serveis.
S'entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l'article 34.
2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del
finançament del terrorisme:
1. El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera;
2.Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda;
3.Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats
com a mitjà de pagament al portador.
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En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut
signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número de document
d'identitat.
Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera suficientment provada la justificació
del pagament, aquest podrà sol·licitar la documentació complementaria que consideri
oportuna amb l'objectiu que el mateix consti justificat de manera correcta.
iii. Rebuts:
Els rebuts s’acceptaran excepcionalment en funció de la legislació local del país on
s’executi la despesa.
iv. Altres documents de valor probatori equivalent:
•
•
•
•

Número, i en el seu cas, sèrie.
Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de qui
l’expedeix.
Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”.
Import total.

v. Documentació específica:
• Recursos Humans:
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al
personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat
Social), ja siguin personal laboral o eventual, sempre que siguin proporcionals a la
dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta.
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.
Serà necessari aportar els documents acreditatius del pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, així com els acreditatius de les altres retencions
realitzades.
• Viatges i estades:
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses
hauran de ser expressament contemplats en la justificació.
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les
persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les
persones que han precisat la contractació d’allotjament.
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista.
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera
que consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a les
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dietes a l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per a les
dietes generades en territori nacional.
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior als
barems establerts en el RD 462/2002, ho haurà de posar en coneixement del
centre gestor, amb anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui fer
la valoració oportuna.
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran
els establerts en l’Ordre EHA/3770/2005, o altra que la substitueixi.
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de
constar el motiu de la seva utilització.
• Subcontractació i externalització de serveis:
La concertació de serveis amb terceres persones haurà de complir amb les
limitacions establertes per l’article 29.7.d) de la LGS, interpretat de conformitat
amb l’article 68.2 del RLGS. Aquestes limitacions fan referència a la impossibilitat
del beneficiari (inclosos els membres de l’agrupació sense personalitat jurídica
quan s’escaigui) de concertar serveis amb persones vinculades amb el beneficiari
(socis, familiars, assalariats, administradors, representants legals, etc). En aquest
cas, la Diputació de Barcelona podrà autoritzar excepcionalment la concertació
dels serveis, si el beneficiari ho comunica prèviament, de manera raonada, i la
contractació es fa de conformitat amb les condicions normals de mercat. A tal
efecte, es presentarà un pressupost complet de l’activitat concertada i el seu preu
total previst. A més el beneficiari haurà de justificar l’impossibilitat d’acudir a la
contractació d’altres professionals o empreses disponibles en el mercat.
S’aplicaran per analogia les limitacions previstes en el paràgraf anterior per a la
subcontractació a l’externalització de serveis.
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera
l’import previst per al contracte menor segons la normativa de contractació del
sector públic aplicable en el moment de la signatura del contracte (Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic o Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014), l’entitat haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents
proveïdors del país destinatari de la subvenció i contractar la més avantatjosa
econòmicament, excepte que per les seves especials característiques no existeixi
en el mercat un nombre suficient d’entitats que els proveeixin o que la despesa
s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta
més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació
s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.
Quan es transfereixin diners a l’estranger, la contractació de serveis o
subministraments es farà preferentment de manera local, en el país destinatari de
l’acció. Si resulta impossible, el beneficiari haurà de demanar autorització prèvia a
la Diputació de Barcelona.
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo.
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4.- En relació amb el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del
document.
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el punt 2
lletra b) anterior.
Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que s’hagin
presentat en forma d’agrupació sense personalitat jurídica amb altres socis:
La subvenció s’executarà de conformitat amb l’establert per l’agrupació sense personalitat
jurídica en la documentació de sol·licitud de la subvenció.
Per tant, si l’agrupació ha previst que l’execució de l’activitat es faci entre diferents membres
de l’esmentada agrupació, la part de les despeses transferida a un o més socis serà
justificada mitjançant la presentació de la documentació següent:
•
•

Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació;
Justificació presentada pel/s membre/s de l’agrupació. Hauran de justificar la despesa
realitzada, amb independència de l’import de la transferència rebuda, de conformitat
amb les indicacions establertes en els punts 2 i 3 anteriors.

5.- En relació el compte justificatiu amb informe d’auditor
L’auditor de comptes serà designat, d’acord amb allò previst a l’article 74.2 i 74.3 RLGS.
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes
(Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Economia, Industria i
Competitivitat) revisarà el compte justificatiu del cost total de l’activitat inclòs les despeses
fetes per cadascun dels membres de l’agrupació amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, i presentarà un informe amb el model i contingut següent:
MODEL D’INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
1. Als efectes previstos a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, hem [he] estat designats per [... el beneficiari de la subvenció...] a l’objecte de revisar
el compte justificatiu de la subvenció atorgada per [...òrgan promotor que atorga la
subvenció...] mitjançant [ ... indicació de la Resolució o acte en el que s’hagi acordat la
concessió...] a [... identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció...], per import de [...] i
destinada a [... breu descripció de l’activitat subvencionada...]
Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellat per nosaltres [mi] a efectes
d’identificació, s’acompanya com annex al present informe. La preparació i presentació del
compte justificatiu és responsabilitat de [... identificació del/de la beneficiari/ària de la
subvenció...] concretant-se la nostra [la meva] responsabilitat en la realització del treball que
es menciona a l’apartat 2 d’aquest informe.
2. El present treball s’ha realitzat seguint el disposat [...al Pacte [ ... ] a l’acord [...] de
l’acte d’atorgament de la subvenció...], concedida per la Diputació de Barcelona a [ ... ] així
com segons l’establert a les Normes d’Actuació aprovades pel Ministeri d’Economia i
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Hisenda mitjançant Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, en la qual es fixen els
procediments que s’han d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions
que de forma resumida es comenten a continuació:
a. Revisió de la memòria d’activitat realitzada per [ ... ]: l’auditor analitzarà el contingut de
la memòria d’activitat per a garantir la seva concordança amb la justificació econòmica.
b. Revisió de la memòria econòmica elaborada per [ ... ]: l’auditor revisarà la totalitat de
les despeses realitzades per a la realització de les activitats subvencionades, comprovant
els extrems indicats en el punt 3 de la base específica núm. 19.
c. L’auditor també comprovarà:
•

Que les despeses s’han classificat correctament de conformitat amb el que el
beneficiari va establir en el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud de
subvenció;

•

Que es dóna la coherència necessària entre les despeses justificades i la naturalesa
de les activitats subvencionades i són despeses coherents amb el valor de mercat.

•

Que la resta de fons de finançament de l’activitat subvencionada, una vegada verificat
l’import i la procedència, no suposen cap incompatibilitat ni un excés de finançament.

• En el cas d’agrupacions la/les transferència/es feta/es al/s membre/s de l’agrupació
Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la natura d’auditoria de comptes ni es
troba sotmès a la Llei 19/1988, d’auditoria de comptes, no expressem [expresso] una opinió
d’auditoria en els termes previstos a la citada normativa.
3. El/La beneficiari/ària ha posat a la nostra [meva] disposició tota la informació que li ha
sigut requerida per la realització del nostre treball amb l’abast establert al paràgraf anterior.
4. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem [he] observat fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [...identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció ...] per la
percepció de la subvenció a què es refereix l’apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detecten fets rellevants el paràgraf a incloure serà el següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d’aquells fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [... identificació del beneficiari de la subvenció...] per la percepció
de la subvenció a que es refereix l’apartat 1 anterior:
Data:
Signatura de l’auditor
20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim de quinze dies hàbils improrrogables 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
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subvenció, segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim de quinze dies hàbils improrrogables, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa, ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció en relació amb els drets humans, un ordre
global equitatiu i solidari a escala internacional i el desenvolupament.
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import
de l’activitat i la seva distribució entre partides, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits
següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’actuació a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24. Compatibilitat entre convocatòries
Les convocatòries 201720175120009453 i 201720175120009443 seran compatibles entre
sí. Tanmateix, les entitats només podran presentar una sol·licitud a cada convocatòria.
Aquesta limitació s’estén a les entitats que estiguin vinculades entre sí, el que inclou també
a les entitats que es presentin a les convocatòria de 201720175120009453
i
201720175120009443 en forma d’agrupacions sense personalitat jurídica.
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25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
26. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/logotips#Identitat
27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions
sense personalitat jurídica que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin els de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. Responsabilitat
La Diputació de Barcelona quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades per les entitats beneficiaries.
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 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
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qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
pel qual es convoquen subvencions per donar suport a accions de promoció dels
drets humans en l’àmbit internacional any 2017, de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de
Presidència.
Codi convocatòria: 201720175120009443
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 poden trobar a hhttp://www.diba.cat/ri/cooperacio desenvolupament
Primer. Beneficiaris:
a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i
reuneixin alguna de les condicions següents:
 Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria.
 Universitats o centres de recerca, que hi estan adscrits, que tinguin com a un dels
seus eixos de treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i
solidari a escala internacional.
 Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.
b) Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en la
lletra a) anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades els ens locals
de la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals del territori on es porti a terme
l’acció, qualsevol administració pública d’aquest territori amb relació amb el projecte, i les
entitats sense ànim de lucre d’aquest territori que tinguin com a un dels seus eixos de
treball la promoció dels drets humans i d’un ordre global equitatiu i solidari a escala
internacional. Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del
projecte serà obligat que consti com a part de l’agrupació.
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Segon. Objecte.
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 Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions de promoció i defensa
dels drets humans en l’àmbit internacional i de foment d’un ordre internacional més equitatiu
i solidari impulsades per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de recerca
adscrits i agrupacions d’ambdues.
a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:
-

-

Donar suport a campanyes internacionals de promoció i defensa dels drets humans i
les llibertats fonamentals en l’àmbit internacional i a favor de la construcció d’un ordre
global més equitatiu i solidari.
Donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no
són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al
desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453).

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:
-

-

Tots els drets humans internacionalment reconeguts, amb especial atenció als drets
dels pobles, i als drets de les dones, els infants, el col·lectiu LGBTI, els migrants i les
persones amb diversitat funcional.
Democràcia i Estat de dret.
Exercici efectiu de la llibertat d’expressió.
Llengües minoritàries i minoritzades.
Llibertat de culte.
Combat del racisme i la xenofòbia.
Responsabilitat social de les empreses transnacionals.
Treball infantil.
Justícia internacional.
Control d’armes.
Combat de la corrupció i dels paradisos fiscals.
Governança global i arquitectura institucional internacional.
Medi ambient i canvi climàtic.
Tràfic de persones i crim organitzat.

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.
c) Àmbit territorial:
-

Països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són receptors
d’Ajut Oficial al Desenvolupament establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de
l’OCDE i per tant no són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de
cooperació al desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453)

-

Actuacions internacionals que abastin diversos països.

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions
hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
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-

Promoure l’exercici efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit
internacional i contribuir als esforços per construir un ordre global més equitatiu i solidari.

.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR.
L'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 60.000 EUR i els 80.000 EUR i el
percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes subvencionats.
En funció de la disponibilitat pressupostària, aquesta quantia es podrà incrementar en un
import màxim de VUITANTA MIL (80.000) EUR.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 31 de gener de 2018.
Sisè. Període d’execució.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any
2018.
Setè. Justificació de les subvencions.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució
del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment
(primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de
presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no més tard del
31 de març de 2021 excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga
del termini d’execució o justificació.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), amb el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
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Quart.- APROVAR el model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la
base 5, que s’adjunten com annex 3.
Cinquè.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR, amb la distribució pressupostària per
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
 DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2018;
 CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019; i
 QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2020;
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330 i G/1120092400-49000.
Sisè.- 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 i en la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona.
ANNEX 3 AL DICTAMEN REFERENT A L’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA QUE
INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE I ALTRES PER DONAR SUPORT A ACCIONS DE PROMOCIÓ DELS DRETS
HUMANS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL ANY 2017.
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’European Forest
Institute, que té per objecte desenvolupar i implementar un conjunt d’activitats
independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la
contribució dels boscos a l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de
base biològica.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“I.- ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona aposta per consolidar el seu compromís amb la cooperació
al desenvolupament des de l’especificitat dels governs locals i, en conseqüència,
promou relacions i aliances amb l’objectiu de reforçar la governabilitat democràtica i el
desenvolupament local.
Alhora, en l’actual context d’implementació de les noves agendes globals, i en especial
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, la Diputació de Barcelona promou la
localització dels compromisos d’aquestes agendes a les polítiques locals.
D’altra banda, la Mediterrània és un espai estratègic per a la Diputació de Barcelona,
degut a la seva proximitat territorial i als vincles culturals i socials que ens uneixen. En
aquest sentit, en els darrers anys, la Diputació de Barcelona ha establert relacions de
cooperació directa amb diversos països de la riba sud de la Mediterrània, especialment
el Líban, Tunísia, el Sàhara i el Marroc.
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat posa en xarxa a 12 espais naturals d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural la qual té com a l’objectiu, entre d’altres, garantir un
equilibri territorial ambiental als 100 municipis dels seu àmbit geogràfic i planificar i
gestionar els espais naturals i agraris.
Aquesta expertesa és molt valuosa per a altres territoris que presentin necessitats
relacionades amb la conservació i dinamització del patrimoni natural, en especial,
aquells que formen part d’ecosistemes mediterranis molt similars als de Catalunya.
L’European Forest Institut (en endavant EFI) és una organització internacional
establerta per Estats Europeus. Actualment, hi ha 28 estats europeus que han ratificat
el conveni amb l’EFI i compte amb 37 Estats associats. Espanya va ratificar aquest
conveni en data 16 de juny de 2005 (publicat al BOE núm. 197 de data 18 d’agost de
2005). La seva seu central es troba a Finlàndia i Barcelona acull la Mediterranean
Regional Office – EFIMED.
Es tracta d’un organisme internacional present a Barcelona (al recinte de Sant Pau)
amb el qual la Direcció de Relacions Internacionals considera important establir vincles
de cooperació, tenint en compte el seu prestigi i la capacitat d’innovació en relació a la
gestió forestal a la regió mediterrània. Així mateix, la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en aquest sentit, considera la
col·laboració amb l’EFI una oportunitat per a realitzar intercanvis tècnics i, per
extensió, amb tots els seus membres.
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En el marc del conveni, es desenvoluparan tres blocs d’activitats principals: la
celebració del Fòrum de bioeconomia (amb una taula específica del paper de les
ciutats), l’assessorament sobre la gestió forestal i la identificació d’oportunitats de
cooperació en aquest àmbit. Aquestes activitats tenen com a objectiu l’increment dels
fluxos de coneixement a diversos nivells per tal de facilitar la innovació, la formulació
de polítiques més ben fonamentades i la sensibilització social.
Aquestes activitats corresponen a l’objectiu estratègic núm.2 del Pla Estratègic de
Relacions Internacionals 2017- 2020 de la Diputació de Barcelona, el qual estableix
“Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per
a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local”.
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals té com a objectiu participar en les agendes internacionals i promoure la
cooperació per a contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local. En
conseqüència, és d’interès participar en la xarxa internacional que proporciona l’EFI
per tal d’identificar nous espais de cooperació en l’àmbit de la gestió forestal.
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat té en la gestió forestal una de les seves missions
principals dins de la gestió del territori i, en particular, dels espais naturals de la Xarxa i
l’intercanvi del coneixement d’experiències internacionals. En aquest sentit, aquesta
activitat pot aportar un valor afegit molt rellevant al serveis que s’estan oferint als
ciutadans i ajuntaments de la demarcació.
Es determina que el centre gestor, responsable de l’expedient, de conformitat a la
base 30.18 de les d’execució del pressupost vigent, és l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència.
Vista la memòria justificativa de data 21 de novembre de 2017 de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals i de la
Gerència d’Espais Naturals.
Per tant, tenint en compte la coincidència d’objectius entre la Diputació de Barcelona i
l’EFI, i essent conscients de la importància de col·laborar, les parts acorden la
formalització del present conveni per desenvolupar i implementar un conjunt
d’activitats independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la
contribució dels boscos a l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de base
biològica.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposen
els articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
Atès que la col•laboració entre EFI, com organisme internacional, i la Diputació de
Barcelona està inclosa en la previsió de l’article 4.1.d) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
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Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector públic; la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist, en darrer terme que segons el punt 3.4 lletra i.3) de la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta
de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de la
Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’European Forest Institute per a desenvolupar i implementar un conjunt
d’activitats independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la
contribució dels boscos a l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de base
biològica, el text literal de la qual és el següent, així com l’annex 1 de l’esmentat
conveni que s’acompanya al present instrument:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ

“COOPERATION AGREEMENT

D’una part, la Diputació de Barcelona, Rambla
de Catalunya, 126, 08008 Barcelona (d’ara en
endavant “DIBA”) [.....]
I
d’altra part, l’European Forest Institute,
Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu, Finlàndia (d’ara
en endavant “EFI”) [....]
ambdues d’ara en endavant “les Parts”, i de
manera individual “la Part”

BY AND BETWEEN
Barcelona Provincial Council, Rambla de
Catalunya, 126, 08008 Barcelona (hereinafter
'DIBA') [.....],
AND
The European Forest Institute, Yliopistokatu 6,
80100 Joensuu, Finland (hereinafter 'EFI') [....].
Hereinafter, they will be known collectively as 'the
Parties', and individually as 'the Party'.

ANTECEDENTS

WHEREAS

La Diputació de Barcelona aposta per consolidar el
seu
compromís
amb
la
cooperació
al
desenvolupament des de l’especificitat dels
governs locals i, en conseqüència, promou
relacions i aliances amb l’objectiu de reforçar la
governabilitat democràtica i el desenvolupament
local.

Barcelona Provincial Council is committed to
strengthening its commitment to development
cooperation from the specific standpoint of local
governments
and,
accordingly,
promotes
relationships and alliances with the aim of
strengthening democratic governance and local
development.

Alhora, en l’actual context d’implementació de les
noves agendes globals, i en especial dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible, la
Diputació de Barcelona promou la localització dels
compromisos d’aquestes agendes a les polítiques

At the same time, in the current context of
implementation of new global agendas, and in
particular, the Sustainable Development Goals,
Barcelona
Provincial
Council
fosters
the
localisation of these agendas' undertakings in local
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locals.

policies.

D’altra banda, la Mediterrània és un espai
estratègic per a la Diputació de Barcelona, degut a
la seva proximitat territorial i als vincles culturals i
socials que ens uneixen. En aquest sentit, en els
darrers anys, la Diputació de Barcelona ha
establert relacions de cooperació directa amb
diversos països de la riba sud de la Mediterrània,
especialment el Líban, Tunísia, el Sàhara i el
Marroc.

On the other hand, the Mediterranean region is a
strategic area for Barcelona Provincial Council,
due to its geographical proximity and the cultural
and social ties existing between Mediterranean
countries. Thus, in recent years, Barcelona
Provincial Council has established direct
cooperation relationships with several countries on
the southern shore of the Mediterranean,
particularly Lebanon, Tunisia, Sahara and
Morocco.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat posa en xarxa a
12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i
cultural la qual té com a l’objectiu, entre d’altres,
garantir un equilibri territorial ambiental als 100
municipis dels seu àmbit geogràfic i planificar i
gestionar els espais naturals i agraris.

The Territory and Sustainability Department
networks 12 natural areas with a high landscape,
environmental and cultural value, with the goal,
among others, of guaranteeing territorial and
environmental balance in the 100 municipalities
comprising its geographical reach, and planning
and managing its natural and agricultural areas.

Aquesta expertesa és molt valuosa per a altres
territoris que presentin necessitats relacionades
amb la conservació i dinamització del patrimoni
natural, en especial, aquells que formen part
d’ecosistemes mediterranis molt similars als de
Catalunya.

This expertise is very valuable for other territories
that have needs related with the conservation and
promotion of their natural heritage, in particular,
those that form part of Mediterranean ecosystems
that are very similar to those of Catalonia.

El present conveni ha estat aprovat per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
data [ ] de 2017.

This Agreement was approved by Barcelona
Provincial Council's Governing Board on [ ] 2017.

Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú
acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen el present conveni que es regirà
pels següents

In light of the above, the Parties, by common
agreement and recognising each other's full
capacity, hereby enter into this Agreement, which
will be governed by the following

ARTICLES

ARTICLES

Article 1

Objecte

Article 1 Purpose

Les Parts desitgen desenvolupar i implementar un
conjunt
d’activitats
independents,
però
interconnectades entre elles, relacionades amb la
contribució dels boscos a l’economia d’inclusió
social, sostenible, circular i de base biològica. Les
activitats tenen com a objectiu l’increment dels
fluxos de coneixement a diversos nivells per tal de
facilitar la innovació, la formulació de polítiques
més ben fonamentades i la sensibilització social.

The Parties wish to develop and implement a
series of separate but interconnected activities
related with the forests' contribution to the social
inclusion, sustainable, circular, and biology-based
economy. The goal of these activities is to increase
knowledge flows at various levels, facilitating
innovation, the implementation of better-reasoned
policies and social awareness.

Aquestes activitats es portaran a terme durant el
període 1 de desembre de 2017- 31 de desembre
de 2019.

These activities will be carried out during the
period from 1 December 2017 to 31 December
2019.

Article 2

Article 2 The Parties' obligations

Obligacions de les Parts

(1) En desenvolupament de l’objectiu del
conveni, tal com es descriu a l’article 1, l’EFI
assumirà la realització de les activitats següents:

(1) In performance of the Agreement's objective,
as described in Article 1 above, the EFI will be
responsible for carrying out the following activities:
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I. Organitzar i celebrar el Fòrum Internacional
de Bioeconomia de Barcelona 2018 en
col·laboració
amb
altres
membres
rellevants.
II. Donar suport a la Diputació de Barcelona
en
el
desenvolupament de noves
estratègies de gestió forestal i, en especial,
proveir assessorament estratègic en:
II.1.- Desenvolupar eines i models d’acció
per posicionar la gestió forestal actual en el
context de creixement inclusiu sostenible.
II.2.- Elaborar un marc teòric sobre les
estructures del paisatge i els seus efectes
en la salut humana i el seu benestar.
II.3.- Dissenyar polítiques i estratègies de
gestió forestal integrals per mantenir la
biodiversitat dels boscos de la Mediterrània.
II.4.- Definir un marc de discussió sobre el
rol dels boscos a Barcelona i Catalunya en
la mitigació del canvi climàtic.
III. Donar suport a la Diputació de Barcelona
en la identificació de 3 projectes de
cooperació al desenvolupament en països
de renda baixa del nord d’Àfrica en Àrees
Climàtiques Mediterrànies.

I. Organise
and
hold
the
Barcelona
International Bioeconomy Forum 2018, in
partnership with other significant members.
II. Provide support to Barcelona Provincial
Council in the development of new forest
management strategies and, in particular,
provide strategic guidance for:
II.1.-Developing action tools and models to
position modern forest management in the
context of sustainable inclusive growth.
II.2.- Developing a theoretical framework on
landscape structures and their effects on
human health and well-being.
II.3.- Designing integral forest management
policies and strategies to preserve the
biodiversity of the Mediterranean region's
forests.
II.4.- Defining a framework for discussion on
the role of forests in Barcelona and
Catalonia in mitigating climate change.
III. Provide support to Barcelona Provincial
Council in identifying 3 development
cooperation projects in low-income North
African countries in Mediterranean climate
areas.

Aquests projectes s’adreçaran als objectius
següents:

Desenvolupament
d’aproximacions
participatives i territorials per millorar
la gestió dels recursos naturals per al
desenvolupament
sostenible,
la
preservació de la natura, la millora
dels mitjans de subsistència i
qüestions relacionades amb la inclusió
social i el gènere.

Suport a la definició de polítiques
públiques locals per a la preservació
de boscos i de la biodiversitat.

These projects will target the following
objectives:

Development of participative, territorial
approaches
to
improve
natural
resources management for sustainable
development, the preservation of
nature, improving the means of
subsistence, and issues related with
social and gender inclusion.

Support in defining local public policies
for the preservation of forests and
biodiversity.

Cadascun dels 3 projectes inclourà una
sèrie de documents: el diagnòstic, els
objectius, els resultats i activitats previstes i
un pressupost. L’entrega dels esmentats
documents serà com prossegueix:
 El 31 de juliol de 2018 coincidint amb la
primera justificació, l’EFI entregarà els
documents del projecte 1.
 El 31 de juliol de 2019, coincidint amb la
segona justificació, l’EFI entregarà els
documents del projecte 2
 El 31 de març de 2020, coincidint amb
la justificació final, l’EFI entregarà els
documents del projecte 3.
IV. Justificar les despeses pagades amb les
aportacions de la Diputació de Barcelona,
segons el pressupost per activitats que
s’adjunta com a annex 1, mitjançant

Each of the 3 projects will include a series of
documents: the diagnosis, the objectives,
the results and planned activities, and a
budget. These documents will be delivered
as follows:

On 31 July 2018, concurrently with the
first justification, the EFI will furnish the
documents for project 1.

On 31 July 2019, concurrently with the
second justification, the EFI will furnish
the documents for project 2.

On 31 March 2020, concurrently with
the final justification, the EFI will furnish
the documents for project 3.
IV. Justify the expenses paid from the
contributions made by Barcelona Provincial
Council, in accordance with the activities
budget in the annex 1, by means of specific
audit reports issued by auditors qualified to
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informes d’auditoria específics, emesos per
auditors habilitats per a l’exercici de
l’auditoria de comptes, i memòries
d’activitat que seran presentats a la
Comissió de Seguiment, de la manera que
s’estableix seguidament:
 Abans del 31 de juliol de 2018, l’EFI
justificarà a la Comissió de Seguiment
les despeses pagades amb l’aportació
dels primers NORANTA MIL (90.000)
EUR transferits per la Diputació de
Barcelona.
 Abans del 31 de juliol de 2019 l’EFI
justificarà a la Comissió de Seguiment
les despeses pagades amb l’aportació
dels segons NORANTA MIL (90.000)
EUR transferits per la Diputació de
Barcelona.
 Abans del 31 de març de 2020 l’EFI
presentarà a la Comissió de Seguiment
la justificació de les despeses
realitzades amb l’últim avançament de
NORANTA MIL (90.000) EUR i fins a la
data de 31 de desembre de 2019, de
finalització del Conveni.
 I es reservaran TRENTA MIL EUROS
(30.000) EUR com a saldo de manera
que, una vegada comprovada la
justificació final es determinarà l’import
del pagament corresponent a l’excés
justificat per la contrapart fins a arribar
al total de l’aportació de la Diputació de
Barcelona.

perform account auditing and activities
reports, which will be submitted to the
Monitoring Committee in accordance with
the schedule given below:








The fact that the payments are made in
advance and no guarantee is required is
justified by the fact that the EFI is an
international intergovernmental organisation,
funded from the contributions made by its
members for its routine operations. The
purpose of the cooperation with Barcelona
Provincial Council carried out within the
framework of this Agreement is funded
separately and cannot be advanced by the
EFI from its regular budget.

L’avançament dels pagaments i el fet que
no es demani garantia es justifica pel fet
que
l’EFI
és
un
Organisme
Intergovernamental Internacional, que es
finança a partir de les aportacions dels seus
membres per al seu funcionament ordinari.
L’objecte de la col·laboració amb la
Diputació de Barcelona en el marc del
present conveni té un finançament a part,
que no pot ser avançat per l’EFI del seu
pressupost ordinari.
Les accions de suport establertes en els punts II i
III es duran a terme a través de tres sessions
presencials anuals, organitzades per l’EFI, amb la
participació d’experts internacionals, identificats
per la Diputació de Barcelona i per EFI, i amb la
participació activa de l’equip tècnic de la Diputació
de Barcelona.
(2) En desenvolupament de l’objectiu del
conveni, tal com es descriu a l’article 1, la
Diputació de Barcelona es compromet a:
I. Col·laborar en la definició, coordinació i
suport a les tasques desenvolupades per
l’EFI en el marc del present conveni.

Before 31 July 2018, the EFI will
provide justification to the Monitoring
Committee of the expenses paid from
the first NINETY THOUSAND (90,000)
EUROS transferred by Barcelona
Provincial Council.
Before 31 July 2019, the EFI will
provide justification to the Monitoring
Committee of the expenses paid from
the second NINETY THOUSAND
(90,000) EUROS transferred by
Barcelona Provincial Council.
Before 31 March 2020, the EFI will
provide justification to the Monitoring
Committee of the expenses paid with
the
last
advance
of
NINETY
THOUSAND (90,000) EUROS until 31
December 2019, the Agreement's
expiry date.
THIRTY THOUSAND (30,000) EUROS
will be kept as a reserve balance so
that, after verifying the final justification,
the
amount
of
the
payment
corresponding to the excess justified by
the counterparty will be determined, up
to the total amount contributed by
Barcelona Provincial Council.

The supporting actions established in points II and
III are carried out by means of three annual on-site
sessions, organised by the EFI, with the
participation of international experts, identified by
Barcelona Provincial Council and the EFI, and with
the active participation of Barcelona Provincial
Council's technical team.
(2) In its performance of the Agreement's
objective, as described in Article 1 above,
Barcelona Provincial Council undertakes to:
I. Cooperate in defining, coordinating and
supporting the tasks performed by the EFI
within the framework of this Agreement.
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II. Facilitar informació a l’EFI sobre les
necessitats detectades en els professionals
de l’administració local de la demarcació de
Barcelona per tal de consensuar les
temàtiques i continguts de les jornades i
sessions
objecte
de
la
present
col·laboració.
III. Identificar i proposar ponents per a les
diferents jornades i sessions previstes,
incloent personal de la pròpia Diputació de
Barcelona.
IV. Participar, a través del personal tècnic
corporatiu, en les jornades i sessions
organitzades per l’EFI. Més concretament,
en el marc de les activitats detallades al
punt (1) del present article, la Diputació hi
participarà de la següent manera:
a. En relació a l’obligació de l’EFI
d’”Organitzar i celebrar del Fòrum
Internacional de Bioeconomia de Barcelona
2018 en col·laboració amb altres membres
rellevants”, la Diputació de Barcelona
s’obliga a:
i. Participació al comitè de pilotatge del
fòrum de Bioeconomia.
ii. Desenvolupament
d’una
sessió
dedicada al paper de les ciutats en la
bioeconomia.
iii. Disseminació de resultats del fòrum a
través de les xarxes a les que pertany la
DIBA.
b. En relació a l’obligació de l’EFI de
“Donar suport a la Diputació de Barcelona
en
el
desenvolupament de noves
estratègies de gestió forestal”, la Diputació
de Barcelona s’obliga a:
i. Definir de manera precisa l’enfocament
de les temàtiques.
ii. Co-dissenyar
els
esdeveniments/tallers/jornades.
iii. Implementar les recomanacions i
conclusions.
c. En relació a l’Obligació de l’EFI de
“Donar suport a la Diputació de Barcelona
en la identificació de 3 projectes de
cooperació al desenvolupament en països
de renda baixa del nord d’Àfrica en Àrees
Climàtiques Mediterrànies”, la Diputació de
Barcelona s’obliga a:
i. Contribució a la definició de criteris per
la definició de projectes de cooperació
en l’àmbit de la preservació forestal
ii. Aportar
coneixement
sobre
les
capacitats dels governs locals i l’estat
de descentralització dels països socis
de la mediterrània.
iii. Eventual implementació de projectes de
cooperació.

128

II. Provide information to the EFI about the
needs detected among the local government
professionals in the province of Barcelona
with the purpose of determining jointly the
subject areas and contents of the seminars
and sessions to be held under this
Agreement.
III. Identify and propose speakers for the
various seminars and sessions planned,
including staff from Barcelona Provincial
Council.
IV. Participate, through the corporation's
technical personnel, in the seminars and
sessions organised by the EFI. More
specifically, within the framework of the
activities listed in point (1) of this article,
Barcelona Provincial Council will take part in
them as follow:
a. Concerning the EFI’s responsibility for
carrying out the activity “Organise and hold
the Barcelona International Bioeconomy
Forum 2018, in partnership with other
significant
members”
Diputació
the
Barcelona will assume:
i. Participation in the Bioeconomy Forum's
steering committee.
ii. Preparation of a session devoted to the
role of cities in the bioeconomy.
iii. Dissemination of the forum's results
through the networks of which Barcelona
Provincial Council is a member.
b. Concerning the EFI’s responsibility for
carrying out the activity “Provide support to
Barcelona Provincial Council in the
development of new forest management
strategies” Diputació de Barcelona will
assume:
i. Define precisely the subject areas' focus.
ii. Co-design
the
events/workshops/seminars.
iii. Implement the recommendations and
conclusions.
c. Concerning the EFI’s responsibility for
carrying out the activity “Provide support to
Barcelona Provincial Council in identifying 3
development cooperation projects in lowincome
North
African
countries
in
Mediterranean climate areas" Diputació de
Barcelona commits itself to:
i. Contribute to the definition of criteria for
defining cooperation projects in the field
of forest preservation.
ii. Contribute
knowledge
on
local
government
capabilities
and
the
decentralisation
status
of
the
Mediterranean member countries.
iii. Possible implementation of cooperation
projects.
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V. Aportar TRES-CENTS MIL (300.000) EUR
a les activitats I a III del punt (1) d’aquest
article 2, que seran desemborsats a l’EFI,
segons s’estableix a continuació:
o Una vegada signat el present conveni
de col·laboració, la Diputació de
Barcelona
pagarà
un
primer
avançament de NORANTA MIL (90.000)
EUR, dels quals SETANTA MIL
(70.000) EUR es carregaran a
l’aplicació
pressupostària
G/50400/17230/48904 i VINT MIL
(20.000)
EUR
a
l’aplicació
pressupostària G/11200-92400-48900,
ambdues del pressupost de despeses
de l’exercici 2017 de la Diputació de
Barcelona. Les despeses pagades amb
aquesta aportació seran justificades per
l’EFI abans del 31 de juliol de 2018, a la
Comissió de Seguiment. Així mateix, el
31 de juliol de 2018, la Diputació de
Barcelona presentarà a la Comissió de
Seguiment una memòria d’activitats
justificativa del compliment de les seves
obligacions
convenials
fins
a
l’esmentada data.
o Aprovades
les
justificacions
esmentades per part de la Comissió de
Seguiment, es procedirà a tramitar un
segon pagament de NORANTA MIL
EUROS (90.000) EUR, dels quals
SETANTA MIL (70.000) EUR es
carregaran a l’aplicació pressupostària
G/50400/172*/489*, VINT MIL (20.000)
EUR a l’aplicació pressupostària
G/11200-924*-489*,
ambdues
dels
pressupost de despeses de l’exercici
2018 de la Diputació de Barcelona.
Aquest pagament serà justificat per l’EFI
a la Comissió de Seguiment del conveni
abans del 31 de juliol del 2019. En la
mateixa data, la Diputació de Barcelona
també justificarà a la Comissió de
Seguiment,
mitjançant
una
nova
memòria d’activitats, el compliment de
les seves obligacions convenials fins a
aquesta data.
o Un cop aprovada aquesta segona
justificació, la Diputació de Barcelona
procedirà a fer un pagament de
NORANTA MIL EUROS (90.000) EUR,
dels quals SETANTA MIL (70.000) EUR
es
carregaran
a
l’aplicació
pressupostària G/50400/172*/489* i
VINT MIL (20.000) EUR a l’aplicació
pressupostària
G/11200-924*-489*,
ambdues del pressupost de despeses
de l’exercici 2019 de la Diputació de
Barcelona. Les despeses pagades amb
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V. Provide THREE HUNDRED THOUSAND
(300,000) EUROS for activities I to III of
point (1) of this Article 2, which will be
disbursed to the EFI, in accordance with the
schedule given below:
o After signature of this cooperation
agreement, Barcelona Provincial Council
will pay a first advance of NINETY
THOUSAND (90,000) EUROS, of which
SEVENTY
THOUSAND
(70,000)
EUROS will be charged to budget
heading
G/50400/17230/48904
and
TWENTY THOUSAND (20,000) EUROS
to budget heading G/11200-9240048900, both from Barcelona Provincial
Council's expenditure budget for 2017.
The expenses paid from this amount will
be justified by the EFI to the Monitoring
Committee before 31 July 2018.
Furthermore, on 31 July 2018, Barcelona
Provincial Council will submit an
activities report to the Monitoring
Committee justifying fulfilment of its
obligations hereunder until said date.

o After approval of the above justifications
by the Monitoring Committee, a second
payment will be made of NINETY
THOUSAND (90,000) EUROS, of which
SEVENTY
THOUSAND
(70,000)
EUROS will be charged to budget
heading
G/50400/172*/489*
and
TWENTY THOUSAND (20,000) EUROS
to budget heading G/11200-924*-489*,
both from Barcelona Provincial Council's
expenditure budget for 2018. This
payment will be justified by the EFI to the
Agreement's
Monitoring
Committee
before 31 July 2019. On the same date,
Barcelona Provincial Council will submit
a new activities report to the Monitoring
Committee to justify fulfilment of its
obligations hereunder until said date.

o After approval of the above justifications
by the Monitoring Committee, Barcelona
Provincial Council will make a payment
of NINETY THOUSAND (90,000)
EUROS,
of
which
SEVENTY
THOUSAND (70,000) EUROS will be
charged
to
budget
heading
G/50400/172*/489*
and
TWENTY
THOUSAND (20,000) EUROS to budget
heading G/11200-924*-489*, both from
Barcelona
Provincial
Council's
expenditure budget for 2019. The
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aquesta aportació seran justificades per
l’EFI abans del 31 de març de 2020. En
aquesta data, la Diputació de Barcelona
presentarà també a la Comissió de
Seguiment una memòria d’activitats
justificativa del compliment de les seves
obligacions convenials fins al 31 de
desembre de 2019, data de finalització
del termini d’execució del present
conveni.
o Una vegada la Comissió de Seguiment
validi aquesta justificació final, es
determinarà l’import del pagament
corresponent a l’excés justificat per l’EFI
fins al màxim dels TRENTA MIL
EUROS (30.000) EUR reservats com a
saldo que es carregaran a l’aplicació
pressupostària G/11200-924*-489* del
pressupost de despeses de l’exercici
2020 de la Diputació de Barcelona.

o After the Monitoring Committee has
validated this final justification, the
amount of the payment corresponding to
the excess justified by the EFI will be
determined, up to the maximum of
THIRTY THOUSAND (30,000) EUROS,
kept as a reserve balance which will be
charged to budget heading G/11200924*-489* of Barcelona Provincial
Council's expenditure budget for 2020.

En cas que alguna de les justificacions no
arribi a cobrir l’import avançat per la
Diputació de Barcelona, aquesta procedirà
a regularitzar el pagament següent de
manera que no avanci més import del que
hagi estat justificat anteriorment per l’EFI.

In the event that any of the justifications
should be less than the amount advanced by
Barcelona Provincial Council, the latter will
adjust the following payment so that the
amount advanced will not exceed that
justified previously by the EFI.

Article 3

Comissió de seguiment

expenses paid from this amount will be
justified by the EFI before 31 March
2020. On this date, Barcelona Provincial
Council will also submit an activity report
to the Monitoring Committee justifying
fulfilment of its obligations hereunder
until 31 December 2019, which is the
date of expiry of the Agreement's term.

Article 3

Monitoring Committee

Per al desenvolupament, aplicació i seguiment
d’aquest conveni, es constituirà una comissió de
seguiment integrada per dos representants de
cadascuna de les parts.

A Monitoring Committee will be formed for the
development, application and monitoring of this
Agreement, whose members will be two
representatives from each of the Parties.

La comissió de seguiment tindrà la funció de
resoldre de manera amistosa les possibles
controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació
o aplicació d’aquest conveni. Així mateix, aquesta
comissió tindrà les funcions següents:

The Monitoring Committee's function will be to
settle in a friendly manner any disputes that may
arise from the interpretation or application of this
Agreement. In addition, this Committee will have
the following functions:

a) Estudiar i aprovar les accions concretes, i
altres aspectes necessaris per al compliment de
les finalitats del conveni.
b) Fer el seguiment dels compromisos tècnics i
econòmics que s’assumeixen en aquest conveni
(veure annex 1 amb el pressupost detallat del
projecte) i proposar i elevar als òrgans competents
de les parts les modificacions o altres decisions
que es considerin adients, si s’escau.
c)
Emetre les actes de conformitat de les
despeses i activitats realitzades, sobre la base de
la documentació presentada per les parts
signatàries del present conveni (veure annex 1
amb el pressupost detallat del projecte), en el
termini dels dos mesos següents a les dates de
presentació de la documentació. A fi d’emetre les
esmentades actes, els membres de la comissió
podran demanar a les parts que complementin la
documentació lliurada, si així ho consideren

a)
Study and approve the specific actions,
together with other necessary aspects for fulfilment
of the Agreement's purpose.
b)
Monitor the technical and financial
undertakings accepted in this Agreement (see the
detailed project budget in the annex 1) and
propose and refer to the Parties' relevant bodies
the amendments or other decisions that are
considered advisable, if applicable.
c)
Issue the certificates of conformance of the
expenses and activities performed, on the basis of
the documentation submitted by the signatories
hereof (see the detailed project budget in the
annex 1), within two months after the dates of
presentation of the documentation. In order to
issue these certificates, the Committee's members
may ask the Parties to complement the
documentation furnished, if they consider this
necessary.
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escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre
decisions per consens.

The Monitoring Committee will make decisions by
consensus.

Article 4
i imatge

Propietat Intel·lectual, comunicació

Article 4 Intellectual property, communication
and image

(1) Les Parts poden fer pública la signatura
d’aquest conveni, així com la difusió d’altra
informació sobre les activitats sota aquest conveni.

(1)
The Parties may make public their signature
of this Agreement, and also disseminate
information about the activities performed
hereunder.
(2)
All of the material developed and
disseminated within the framework of this
Agreement must bear the logos of both Parties, in
accordance with the formats made available by
each one.
(3)
The exploitation rights (reproduction,
distribution,
public
communication
and
transformation) of the contents foreseen in this
agreement correspond to the Diputació de
Barcelona and the EFI.

(2) Tot material desenvolupat i difós en el marc
d’aquest conveni ha de contenir els logos
d’ambdues Parts, en conformitat amb els formats
disponibles per cadascun.
(3) Correspon a la Diputació de Barcelona i a
l’EFI
els
drets
d’explotació
(reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació),
dels continguts previstos en aquest conveni.

A fi de poder compartir els citats drets, si se
formalitzen contractes amb tercer, l’objecte dels
quals sigui susceptible de ser protegit per les lleis
de propietat intel·lectual, les parts realitzaran les
gestions pertinents per obtenir la seva cessió. La
cessió comprèn totes les modalitats d’ús o mitjans
de difusió; el seu àmbit temporal abastarà tot el
temps que trigui l’obra en passar al domini públic; i
el seu àmbit territorial serà mundial.

In order to be able to share the aforementioned
rights, if contracts with third parties are formalized,
the object of which is likely to be protected by
intellectual property laws, the parties will carry out
the pertinent actions to obtain their assignment.
The assignment includes all the means of use or
means of dissemination; its scope will cover all the
time it takes for the work to pass to the public
domain; and its territorial scope will be global.

En tota publicació dels treballs resultants d’aquest
contracte es respectaran els drets morals de
l’autor i, en especial, el reconeixement de la seva
condició d’autor.

Any publication of the works resulting from this
contract will respect the moral rights of the author,
and in particular, the recognition of his/her
authorship.

Article 5
Disposicions Finals
(1) Les Parts s’informaran puntualment de
qualsevol esdeveniment o situació que pugui
requerir una modificació o alteració de l'objectiu,
implantació o altres aspectes d'aquest conveni.
(2) Qualsevol modificació a aquest conveni ha de
ser notificada per escrit i correctament signada per
les Parts per a ser validada.

Article 5 Final provisions
(1)
The Parties will inform promptly of any event
or situation which may render it necessary to
modify or alter the objective, implementation or
other aspects of this Agreement.
(2)
In order to be validated, any modification of
this Agreement must be notified in writing and duly
signed by the Parties.

Article 6

Article 6

Vigència del conveni

Term

Aquest conveni de col•laboració entrarà en vigor a
partir de la última de les signatures de les parts
signatàries i restarà vigent fins al 30 de setembre
de 2020.

This cooperation agreement will come into force on
the date of the last signature by the signatories
th
hereto and will remain in force until 30 September
2020.

La data en la qual la Comissió de Seguiment
emetrà l’acta final de comprovació de les despeses
i activitats justificades per les parts serà el 31 de
maig de 2020.

The date on which the Monitoring Committee will
issue the last certificate of verification of the
expenses and activities justified by the Parties will
be the 31th May 2020.

Article 7

Article 7

Causes de resolució del conveni
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Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions
derivades d’aquest conveni, l’altra estarà facultada
per exigir el seu compliment o declarar la resolució
del mateix.

Agreement
If either Party should not perform the obligations
derived here from, the other Party will be entitled to
demand performance of such obligations or
declare the Agreement to be cancelled.

També podrà acordar-se la resolució quan,
malgrat haver optat pel compliment, aquest resulti
impossible.

Its cancellation may also be agreed when, in spite
of having attempted to perform the Agreement, it
has proved to be impossible.

En qualsevol cas, la part afectada tindrà dret a
rescabalar-se dels danys i a una indemnització
pels perjudicis ocasionats.

In any case, the affected party will be entitled to
compensation for the harm suffered and an
indemnity for damages.

També seran causa de resolució del conveni les
susceptibles de determinar la resolució dels
contractes administratius, excepte si són
incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions de col•laboració.

Other grounds for cancellation of the Agreement
will be those likely to determine the termination of
government contracts, unless such reasons are
incompatible with the rules and principles that
govern cooperative relationships.

Article 8

Causes d’extinció del conveni

El present conveni es pot extingir per les causes
següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració
del seu termini.
b) Per desaparició de l’objecte.
c)
Per resolució, d’acord amb l’article 7 anterior.
d) Per avinença de les parts signatàries.
e) 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.

Article 8 Grounds for termination of the
Agreement
This Agreement may be terminated for the
following causes:
a) Completion of its purpose or expiry of its term.
b) Disappearance of its purpose.
c) By cancellation, pursuant to Article 7 above.
d) By mutual agreement by the signatory Parties.
e) For the causes likely to determine the
termination of government contracts, unless such
reasons are incompatible with the rules and
principles that govern intergovernmental and
cooperative relationships.

Article 9 Llengües del conveni

Article 9 Agreement languages

Aquest conveni es signa en llengua catalana i
anglesa, prevalent en cas de discrepància la
transcripció en llengua catalana.

This agreement is signed in Catalan and English
languages, in case of discrepancies the Catalan
transcription will prevail.

Article 10

Article 10 Nature of the Agreement

Naturalesa del conveni

El present conveni tindrà caràcter administratiu i
obligarà les entitats signatàries de conformitat amb
les previsions acordades i, en allò no previst
específicament, es regirà per les previsions sobre
relacions interadministratives, per la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, Llei de règim jurídic del sector
públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions
pública de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, i per la resta de
l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic
aplicable.

This will be an administrative agreement and it will
bind the signatory organisations pursuant to the
provisions agreed herein and, in all matters not
specifically provided for, it will be governed by the
provisions on intergovernmental relations, by Law
40/2015, of 1 October, public sector legal
framework, by Law 26/2010, of 3 August,
concerning the legal and procedural regime of the
public administrations of Catalonia, Law 7/1985, of
2 April, regulating the Rules of Local Government,
the Revised Text of the Municipal and Local
Governance Law of Catalonia, approved by
Legislative Decree 2/2003, of 28 April, the
Regulations concerning the Works, Activities and
Services of Local Bodies, approved by Decree
179/1995, of 13 June, and by the other applicable
regulations concerning Spanish and regional local
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government.
Article 11

Jurisdicció competent

Article 11 Applicable jurisdiction

Sense perjudici d’una resolució de mutu acord
entre les parts, els Tribunals de l’ordre contenciós
– administratiu de Barcelona seran els competents
per al coneixement de les qüestions litigioses que
puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i
extinció d’aquest conveni.

Without prejudice to any resolution by mutual
accord
of
the
Parties,
the
contentious
administrative courts of Barcelona will have
jurisdiction to hear any disputes that may arise with
regard to the interpretation, application and
termination of this Agreement.

I en prova de conformitat, les persones que
l’atorguen signen el present conveni, per duplicat i
a un sol efecte, en anglès i català, en els llocs i
dates que seguidament s’indiquen, determinant la
prevalença de la versió catalana per al supòsit de
discrepància entre ambdues versions.”

AND IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereby
sign this Agreement, in duplicate, in English and
Catalan, in the places and on the dates indicated
below. In the event of any discrepancy between
the two versions, the Catalan version will prevail.”

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de TRES-CENTS MIL (300.000)
EUR, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA
PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març; així com establir els pagaments següents:
- Una vegada signat el present conveni de col·laboració es realitzarà el primer
pagament avançat de NORANTA MIL (90.000) EUR, dels quals SETANTA MIL
(70.000) EUR es carregaran a l’aplicació pressupostària G/50400/17230/48904 i
VINT MIL (20.000) EUR a l’aplicació pressupostària G/11200/92400/48900,
ambdues del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la Diputació de
Barcelona. Les despeses pagades amb aquesta aportació seran justificades per
l’EFI abans del 31 de juliol de 2018, a la Comissió de Seguiment. Així mateix, el
31 de juliol de 2018, la Diputació de Barcelona presentarà a la Comissió de
Seguiment una memòria d’activitats justificativa del compliment de les seves
obligacions convenials fins a l’esmentada data.
- Aprovades les justificacions d’aquest primer pagament per part de la Comissió
de Seguiment, es procedirà a tramitar un segon pagament de NORANTA MIL
EUROS (90.000) EUR, dels quals SETANTA MIL (70.000) EUR es carregaran a
l’aplicació pressupostària G/50400/172*/489* i VINT MIL (20.000) EUR a
l’aplicació pressupostària G/11200/924*/489*, ambdues dels pressupost de
despeses de l’exercici 2018 de la Diputació de Barcelona. Aquest pagament serà
justificat per l’EFI a la Comissió de Seguiment del conveni abans del 31 de juliol
del 2019. En la mateixa data, la Diputació de Barcelona també justificarà a la
Comissió de Seguiment, mitjançant una nova memòria d’activitats, el compliment
de les seves obligacions convenials fins a aquesta data.
- Aprovada aquesta segona justificació per la Comissió de Seguiment, la Diputació
de Barcelona procedirà a fer un tercer pagament de NORANTA MIL EUROS
(90.000) EUR, dels quals SETANTA MIL (70.000) EUR es carregaran a
l’aplicació pressupostària G/50400/172*/489* i VINT MIL (20.000) EUR a
l’aplicació pressupostària G/11200/924*/489*, ambdues dels pressupost de
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despeses de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. Les despeses
pagades amb aquesta aportació seran justificades per l’EFI abans del 31 de
març de 2020. En aquesta data, la Diputació de Barcelona presentarà també a la
Comissió de Seguiment una memòria d’activitats justificativa del compliment de
les seves obligacions convenials fins al 31 de desembre de 2019, data de
finalització del termini d’execució del present conveni.
- Una vegada la Comissió de Seguiment validi aquesta justificació final, es
determinarà l’import del pagament final corresponent a l’excés justificat per l’EFI
fins al màxim dels TRENTA MIL EUROS (30.000) EUR reservats com a saldo
que es carregaran a l’aplicació pressupostària G/11200-924*-489* del
pressupost de despeses de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona.
L’avançament dels pagaments i el fet que no es demani garantia es justifica pel fet que
l’EFI és un Organisme Intergovernamental Internacional, que es finança a partir de les
aportacions dels seus membres per al seu funcionament ordinari. L’objecte de la
col·laboració amb la Diputació de Barcelona en el marc del present conveni té un
finançament a part, que no pot ser avançat per l’EFI del seu pressupost ordinari.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’European Forest Institute (EFI).”
ANNEX al Dictamen, data de la proposta 21 de novembre de 2017, referent l’aprovació
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’European Forest
Institute per a desenvolupar i implementar un conjunt d’activitats independents, però
interconnectades entre elles, relacionades amb la contribució dels boscos a
l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de base biològica.
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial (total o parcial) de diverses subvencions concedides, en règim
de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès públic o
social de caràcter singular, a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre i
dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. En data 30 de juny de 2016, van ser aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona (A-226/16), les bases específiques i la convocatòria
8363/2016 per a la concessió de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, per activitats i esdeveniments d’interès públic o social de
caràcter singular per a l’exercici 2016 de l’Àrea de Presidència que impulsa el
Gabinet de la Presidència i gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la
Coordinació General, destinades a persones jurídiques sense ànim de lucre i als
ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
2. La convocatòria i les bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 14 de juliol de 2016, i es van rebre 119 sol·licituds, de les quals 99
pertanyien a persones jurídiques sense ànim de lucre i 20 a ajuntaments de la
demarcació de Barcelona.
3. La proposta d’aprovació de la concessió de les subvencions es va aprovar a la
Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 (A-672/16), per la qual s’aproven i es
disposen les subvencions a Ajuntaments, per un import de 150.000 € (cent
cinquanta mil euros), i a persones jurídiques sense ànim de lucre, per un import de
149.937,92€ (cent quaranta-nou mil nou-cents trenta-set euros i noranta-dos
cèntims).
4. Les subvencions atorgades a Ajuntaments van ser:

1
2
3
4

NIF

Entitat

Projecte

P0828400B
P0803700D
P0806100D

Aj Tordera
Aj Callús
Aj Castellnou del Bages

P0805200C

Aj Castellbell i el Vilar

P0807200A

Aj Cornellà de Llobregat

P0801800D

Aj Balsareny

Documental any Bertrana
Diada gegantera
Trobada Corals i Homenatge gent gran
Resistents 2016
Recreacions històriques de la resistència a
l'ocupació en els fets del 1714
3a Festa del Riu
Activitats esportives, culturals i socials al voltant
del riu Llobregat
Olimpíada Popular
Commemoració 80è aniversari Olimpíades
Populars Barcelona contra el règim feixista
(esdeveniment)

5

6
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Import final
atorgat
13.000,00 €
7.000,00 €
2.080,00 €
10.000,00 €

6.194,90 €

1.075,20 €
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NIF

Entitat

P0801800D

Aj Balsareny

P0811800B
P0803100G
P0830600C
P0802200F

Aj Masquefa
Aj Calaf
Aj Vilafranca del Penedès
Aj Berga

P0801000A

Aj Artés

P0803500H

Aj Calella

P0820400J

Aj Sant Cugat del Vallès

P0827800D

Aj Taradell

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16 P0822500E
17 P0812300B

Aj Sant Joan de Vilatorrada
Aj Mollet del Vallès

Projecte
Fira Ecosalut
Fira per donar a conèixer noves maneres de
concebre la medicina
Commemoració 70 Festes Majors Montgrins
Any Figuerola
Festa Major de Vilafranca
Centenari Coronació Mare de Déu
Centenari Revolta dels Burots - activitats prèvies
al centenari
Monogràfic- Festival Dublín-Anvers-Praga de la
36a Fira de Calella i l'Alt Maresme
Nits de música al Claustre
Festival anual
140 anys de música catalana i història
Edició d'un llibre CD
Fira Discat. Fira de les capacitats
10è aniversari Casal Obert

Import final
atorgat
1.067,70 €
3.467,50 €
2.500,00 €
21.959,30 €
14.273,50 €
14.273,50 €
17.567,40 €
11.000,00 €
10.050,00 €
5.491,00 €
9.000,00 €
150.000,00 €

5. Les subvencions atorgades a persones jurídiques sense ànim de lucre van ser:
1

NIF
G63277784

2

G64685274

3

G58774415

4
5

G66676727
A59835454

Ass. coord col·l persones
discapacitat l'Hospitalet
IAWP2016
Icària Iniciatives Socials

6

G62572409

Fund. Banc de Recursos

7

G61611364

Arrels Fund.

8

G65505216

Entitat
ASEM - Ass cat persones amb
malalties neuromusculars
Fund. Goel

Fund. Itinerarium

9
10

G08530826
G65362717

Fund. St Antoni Abat
Ass. Dr. Jum

11
12
13

G59685784
G58308099
G64378839

14

G65052029

15
16

G60605318
G58639964

17

R5800657H

18

V63712160

19

G61494605

Ass. La Rotllana
Ctre Cultural Gitano la Mina
Fund. Priv Grup Afectats Esclerosi
Múltiple-GAEM
Ass Hemoglobinúria Paroxística
Nocturna
AACIC- Ass cardiopaties congènites
Ass Veïns Sant Bartomeu de la
Valldan
Moviment Professionals Catòlics
Barcelona
CEES Centre Estudis Econòmics i
Socials
Fed Autisme Catalunya

20

G08484750

Club Natació St Cugat

Projecte
6a. Edició Premis Fem pinya
20a. Edició Global Leadership Summit 2016
Cimera de lideratge en valors
10è. Acte commemoratiu "Tots som iguals"
Congrés igualtat i seguretat
Business with social value 2016
Trobada d'empreses del tercer sector
20è. Aniversari "20 anys treballant perquè cap
recurs quedi sense aprofitar"
Jornada sobre fidelitat a Housing First
Valoració del programa posat en marxa per
l'entitat
Dies del Futbol Inclusiu
Compartir entrenaments entre clubs, associacions
i persones amb necessitats especials
Centenari de la Fund. - Projecte Abat 100
Blanc. 8è. Festival disseny i creativitat audiovisual
Catalunya
XVIII Concurs Música Badalona
26è Concurs/Festival Cante Flamenco
2n Simposi científic GAEM
III Congrés Nacional de l'HPN
22a. Gran festa del cor
Commemoració del 50è aniversari annexió
forçosa a Berga
Simposi Internacional paper religions
1r. Cicle "Ciutats de futur"
Autisme la Garriga: 40 anys d'un projecte
consolidat
50 aniversari CN St Cugat
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Import atorgat
2.132,53 €
4.265,05 €
2.132,53 €
2.772,28 €
1.492,77 €
2.132,53 €
1.492,77 €

2.345,78 €
2.772,28 €
2.132,53 €
2.132,53 €
2.985,54 €
2.772,28 €
1.492,77 €
2.132,53 €
3.412,04 €
2.772,28 €
1.492,77 €
2.132,53 €
2.772,28 €
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21

NIF
G59620617

22

B62370556

23

G66397837

24
25
26

G59145474
G08773517
G08888422

27

G08953564

28

G08895120

29

G65297590

30

G62836127

31

G58219874

32

G58644865

33

G61811568

34
35

G60647245
G61377586

36

G08569303

37

G66241993

38
39

G61019642
G62484480
G58146937

40
41

G58040775

42
43
44

G65929622
G58021031
G66055286

45

G58650961

46

G08650970

47

G64162092

48

G08687642

49

G60591310

50
51

B62370556
R0800035H

52

G58452210

Entitat
Ass famílies nombroses de Catalunya
FANOC
Àrea Tàctica SLU
Comissió Centenari Mare de Déu de
Queralt
Fund. Priv Francesc Viñas
Esplais Catalans
Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana (IPECC)

Projecte
7è. Congrés de famílies nombroses en el marc del
25è aniversari entitat
IX Premis Antàrtics de Ciència, Tecnologia i Medi
Ambient per a científics joves
Centenari Coronació Mare de Déu

54 Concurs Internacional Tenor Viñas
6es. Jornades de lleure i sexisme
Actes 47a Renovació de la Flama de la Llengua
catalana i Acte de Vigília de la Diada (10 de
setembre) al Fossar de les Moreres)
Cercle d'Agermanament OccitanoActe de commemoració dels deu anys de
Català (CAOC)
l'oficialitat de la llengua occitana (aranès a l'Aran)
a Catalunya
Federació Catalana d'Atletisme
36a. Trobada Internacional d'Atletisme ciutat de
Barcelona
Ass. + Responsables
Acte de presentació pública de la Xarxa Municipis
Socilment responsables
Fund. Institut Trastorns Alimentaris
XII Congreso Hispano Latino Americano de
(FITA)
trastornos de la conducta alimentaria
ATRA Ass.
Jornada Tècnica per a la commemoració del 30è
aniversari del Grup ATRA
Fund. d'oncologia infantil Enriqueta 1 es. Jornades en el marc del Dia Mundial de les
Villavecchia
Cures Pal·liatives: Cures Pal·liatives Pediàtriques :
"un dret dels infants. Un deure de tots".
Ass. Cultural Cobla Lluïsos de
Catorze dècades amb la Cobla Lluïsos. Una
Taradell
proposta de llibre CD cronològic musical i històric
Ass Cult SOS pallassos Peripallassos
I Festival Circ Sabadell
Fund. Priv Adana
XIV Jornada atenció a la diversitat en la nova
educació
Ass Esclat
Preparació Confecció i presentació calendari
solidari Esclat 2017 pel 40è aniversari
Ass sociocultural l'Altre Festival
2a. Edició de L'Altre Festival
Festival Internacional Arts Escèniques participats
per persones amb transtorn mental
Ass iniciatives solidàries
20è aniversari entitat
Stop Accidentes
Dia Mundial
Ass. Ceramistes de Catalunya
47 Congrés Internacional Cerpamica AIC
Activitats de dinamització i participació social i
cultural
Lluïsos de Gràcia
Màgicus 2016 - 7è Festival de màgia jove de
Barcelona
Ass. de Debat i Oratòria de la UB
1r. Torneig de Debat Universitat de Barcelona
Societat coral La Unió Santcugatenca Diada dels 25 anys: Bastoners de Sant Cugat
Fund. Especial Antiga Caixa Sabadell Centenari de l'Edifici Modernista Seu de la Fund.
1859
Antiga Caixa Sabadell 1859
Federació Cordibaix
Ara que en fem 30 30è Aniversari Federació
Cordibaix
Fund. Congrés de Cultura Catalana
Commemoració dels 40 anys del Congrés de
Cultura catalana
Amics de Ravensbrück
7è. Homenatge a les dones Catalanes Deportades
a Ravensbrück
Unió de Pagesos de Catalunya
XII Congrés Nacional de la Unió DE Pagesos de
Catalunya
Ass. Joves per la Igualtat i la
Festival de curts fets en 48 hores - Metropo L'His
Solidaritat
Ass. Salut i Família
1a. Jornada els Bancs del Temps i el Bé Comú
Obra Social Sant Joan de Déu
Magic Line Sant Joan de Déu 2016
Caminada solidària
CAE, formació i serveis socioculturals Setmana dels Jocs al Carrer 2016
(EI CAE)
Activitat ciutadana de cohesió social
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Import atorgat
2.132,53 €
3.412,04 €
3.412,04 €
3.412,04 €
2.132,53 €
1.050,00 €

736,00 €
3.412,04 €
2.772,28 €
3.412,04 €
1.492,77 €
1.492,77 €
2.772,28 €
1.492,77 €
2.132,53 €
2.132,53 €
2.772,28 €
2.132,53 €
2.132,53 €
4.265,05 €
2.000,00 €
1.492,77 €
2.232,85 €
2.132,53 €
3.838,55 €
2.132,53 €
2.132,53 €
4.265,05 €
2.132,53 €
1.492,77 €
1.492,77 €
2.710,07 €
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53

NIF
G58327438

Entitat
Societat Coral Amics de la Unió

54
55

G58858879
G08849549

Club Esportiu Escola Pia Sabadell
Servei Civil Internacional de
Catalunya

56

Q5856255D

57

G64459373

58

G62100045

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres
Públiques de CAT
Fund. Club Natació Sabadell
Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sabadell

59

G66055286

60

G66055286

61

G08890659

62

G08885311

Fund. Especial Antiga Caixa Sabadell
1859
Fund. Especial Antiga Caixa Sabadell
1859
Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat
Intitut d'Estudis Penedesencs

63

G58376872

Fund. CEO del Maresme

64

G61685426

Federació ADF Penedès Garraf

Projecte
II Festival Internacional de Cors Joves de
Granollers
Vuitè Torneig Topbàsquet ciutat de Sabadell
Festa de la Sopa, d'aquí i d'allà. Sopes amb nom
de dona
Foment de la participació en projectes de
voluntariat
III Congrés Nacional d'enginyeria municipal (CIM
2016)
Acte social i cultural del centenari del Club
Natació Sabadell
1a. Jornada ENJOGASSA'T
Jocs infantils i jovenils per fomentar l'educació en
valors
19a. Festa de la primavera i festa de la tardor a
l'Espai Natura Fund. Sabadell 1859
Estiu a la Fresca a l'Espai Cultura Fund. Sabadell
1859
Congrés El Baix Llobregat a debat
Dissenys Exposicions itinerats 150 anys i edició
150 anys del Ferrocarril
Dissantes
Projecte de diversitat funcional de persones amb
discapacitat intel·lectual
1a. Jornada Canvi Climàtic forestals i sistema
d'extinció

Import atorgat
3.412,04 €
2.132,53 €
1.492,77 €

1.492,77 €
3.412,04 €
1.492,77 €
2.132,53 €
2.132,53 €
2.985,54 €
2.000,00 €
1.492,77 €
1.234,50 €
149.937,92 €

6. La base 15 de la convocatòria feia referència a l’acceptació de la subvenció per part
dels beneficiaris:
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la
concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes
a partir de la recepció de l’indicat acord

7. La base 17 de la convocatòria feia referència les despeses subvencionables. En
concret, a l’apartat b) es diu que:
b) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització
de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció,
sempre que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la despesa que imputa per
aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del temps dedicat i el cost que
suposa.

8. La base 20 de la convocatòria establia que les subvencions atorgades havien de
justificar-se com a màxim el 30 d’abril de l’any posterior al de la concessió. Per tant,
el termini màxim de justificació va ser el 30 d’abril de 2017.
9. La base 21 de la convocatòria estableix com procedir en cas de deficiències en la
justificació.
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1.Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades, i disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per
subsanar-les, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no ferho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb
la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.Manca de justificació:
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

10. En aquesta convocatòria hi ha un total de disset entitats que són objecte de
revocació per diverses causes:
a. Revocació inicial i total per no haver presentat el document d’acceptació de la
subvenció tal i com estableix la base 15 de la convocatòria.
 Fund. Grup afectats esclerosi múltiple
 As. Cultural SOS Pallassos – Peripallassos
 Fed. ADF Penedès Garraf
b. Revocació inicial i total ja que no han presentat la justificació de la subvenció
tal i com estableixen les bases 20 i 21 de la convocatòria.
 IAWP 2016 (manca de justificació)
 Fundació Congrés Cultura Catalana (deficiències en la justificació)
c. Revocació inicial i parcial per desviació entre el pressupost inicial i el cost final
de l’actuació










Fundació Sant Antoni Abad
Federació catalana d’atletisme
Associació +Responsables
Cordibaix – Coordinadora Associacions Disminuïts del Baix Llobregat
Amics de Ravensbruck
Associació Salut i família
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

d. Revocació inicial i parcial per menor justificació.
 Associació cultural Cobla Lluïsos de Taradell
 Associació debat i oratòria de la Universitat de Barcelona
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e. Revocació inicial i parcial per incompliment de la base 17, relativa a les
despeses subvencionables.
 Societat Civil Internacional de Catalunya
Fonaments de dret
1. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
2. 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.- REVOCAR inicialment i totalment per no haver presentat el document
d’acceptació de la subvenció, tal i com estableix la base 15 de la convocatòria, les
sol·licituds de subvencions següents:
NIF

ENTITAT

OBJECTE

G64378839

Fundació Grup afectats
esclerosi múltiple
Associació cultural SOS
pallassos – Peripallassos
Federació ADF Penedès
Garraf

2n
Simposi
GAEM

G60647245
G61685426

IMPORT

científic

2.772,28 €

NUM.
OPERACIÓ
COMPTABLE
1603006180/11

I Festival de circ de
Sabadell

1.492,77 €

1603006180/28

1a Jornada canvi climàtic
forestal
i
sistema
d’extinció

1.234,50 €

1603006180/54

Segon.- REVOCAR inicialment i totalment, ja que no han presentat la justificació de la
subvenció tal i com estableix la base 21 de la convocatòria, les subvencions següents:
NIF

ENTITAT

OBJECTE

IMPORT

G66676727

IAWP 2016

2.772,28 €

G08650970

Fundació
Congrés
Cultura Catalana

Congrés
igualtat
i
seguretat
Commemoració dels 40
anys del Congrés de
Cultura Catalana

NUM.
OPERACIÓ
COMPTABLE
1603006180/04

2.132,53 €

1603006180/38
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Tercer.- REVOCAR inicialment i parcialment per desviació entre el pressupost inicial i
el cost final de l’actuació les subvencions següents:
NIF

ENTITAT

OBJECTE

IMPORT
CONCEDIT

G08530826

Fundació Sant
Antoni Abat

G08895120

Federació
catalana
d’atletisme

G65297590

Associació
+Responsables

G58650961

Cordibaix
–
Coordinadora
Associacions
Disminuïts del
Baix LlobregaT
Amics
de
Ravensbruck

Centenari de la
Fundació
Projecte Abat
100
36a
trobada
d’atletisme
ciutat
de
Barcelona
Acte
de
presentació de
la Xarxa de
Municipis
socialment
responsables
30è aniversari
de l’entitat

Homenatge a
les
dones
catalanes
deportades
a
Ravensbruck
Jornada
“Els
bancs
del
temps i el bé
comú”
Diada
gegantera
BergaBerguedà
a
Callús
Trobada
de
corals
i
homenatge a la
Gent Gran
Festa Major de
Vilafranca

G64162092

G58310376

Associació
Salut i família

P0803700D

Ajuntament de
Callús

P0806100D

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0830600C

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

IMPORT A
REVOCAR

NUM.
OPERACIÓ
COMPTABLE

2.772,28 €

%
DESVIACIÓ
SOBRE
IMPORT
CONCEDIT
80,858%

2.241,61 €

1603006180/9

3.412,04 €

17,381%

593,05 €

1603006180/24

2.772,28 €

33,871%

939 €

1603006180/25

3.838,55 €

36,150%

1.387,64€

1603006180/37

2.132,53 €

19,453%

414,85€

1603006180/39

1.492,77 €

28,960%

432,30€

1603006180/42

7.000 €

44,703%

3.129,25 €

1603005604/2

2.080 €

25%

520 €

1603005604/3

21.959,30

17,670%

3.880,25 €

1603005604/10

Quart.- REVOCAR inicialment i parcialment per menor justificació les subvencions
següents:
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NIF

ENTITAT

OBJECTE

IMPORT
CONCEDIT

%
IMPORT A
DESVIACIÓ REVOCAR

G61811568

Associació
cultural Cobla
Lluïsos
de
Taradell

2.772,28 €

80,551%

2.233,12 €

G65929622

Associació
debat i oratòria
de
la
Universitat de
Barcelona

Catorze
dècades amb la
Cobla Lluïsos,
llibre musical i
històric
Torneig
de
debat a la UB

NUM.
OPERACIÓ
COMPTABLE
1603006180/60

1.492,77 €

18,828%

281,06 €

1603006180/36

Cinquè.- REVOCAR inicialment i parcialment la subvenció concedida a Servei Civil
Internacional de Catalunya, amb NIF G08849549, destinada a l’activitat “Festa de les
sopes, d’aquí, d’allà, del Raval” per un import de 249,32 €, atès que en la justificació
presenta un cost de personal superior al 20% acceptat com a despesa subvencionable
segons la base 17 de la convocatòria. L’import de 249,32 € correspon a la diferència
entre el màxim de despesa de personal justificada (548,17 €) i l’efectivament elegible
(298,85 €).
Sisè.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentin les
al·legacions o documents que considerin oportuns, d’acord amb l’article 29.5 de
l’Ordenança general de subvencions que regeix aquesta convocatòria, amb
l’advertiment que en cas de no presentar cap al·legació a la revocació inicial, aquesta
esdevindrà definitiva.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, en la part que els afecta.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial i total de la subvenció concedida al Club Patí Vic en relació amb
el seu projecte: “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació”, en el
marc de la convocatòria de subvencions núm. 8363/2016, per a activitats i
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Antecedents
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 30 de
juny de 2016, va aprovar la convocatòria 8363/2016 que incorpora les bases
específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès públic o social de caràcter
singular (A-226/16) de l’Àrea de Presidència, destinades a persones jurídiques
sense ànim de lucre i als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
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2. El dictamen d’aprovació de la concessió de les subvencions es va aprovar a la
Junta de Govern de 22 de desembre de 2016 (A-672/16). En aquell dictamen es va
excloure la sol·licitud del Club Patí Vic pel fet de no haver presentat correctament la
documentació exigida en la base 6 de la convocatòria ni en el moment de la
sol·licitud ni una vegada requerida formalment per tal de fer les esmenes
corresponents.
3. En data 10 de febrer de 2017 va entrar al Registre de la Diputació de Barcelona un
recurs de reposició per part del Club Patí Vic que es va resoldre per Acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 106/17, de 30 de març de 2017,
segons el qual s’estimaven les al·legacions presentades en el seu recurs de
reposició.
4. L’apartat tercer de la part resolutiva del dictamen de la Junta de Govern (A-106/17)
va aprovar la concessió d’una subvenció en el marc de la convocatòria número
201620165120008363, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, a favor del Club Patí Vic, amb NIF
G08635641, per un import de 3.127,70 € (tres mil cent vint-i-set euros amb setanta
cèntims) destinada a finançar les despeses relatives a la creació i posta en marxa
del projecte “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació”.
5. El punt quart de la part resolutiva del mateix dictamen establia que “La subvenció
s’haurà d’acceptar pel beneficiari sense reserves i estarà subjecta a les condicions
imposades en la concessió i en les bases reguladores de la convocatòria. Així
mateix, l’acceptació de l’atorgament s’haurà de fer de forma expressa en el termini
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord”.
6. En data 12 d’abril de 2017 es va registrar de sortida la notificació de l’acord amb el
número 1700014926. L’entitat va rebre la notificació certificada en data 19 d’abril de
2017, segons justificant de recepció de Correos. Per tant, la data d’acceptació de la
subvenció finalitzava com a data màxima el 20 de maig de 2017. En aquella data no
s’havia rebut l’acceptació requerida.
Fonaments de dret
1. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
2. 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 disposen els
apartats 8.2) en relació amb el 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 de la Diputació núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, en
relació amb la resolució dels recursos administratius de reposició contra l’acte
administratiu definitiu d’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions
en concurrència.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- REVOCAR inicialment i totalment la subvenció concedida al Club Patí Vic,
amb NIF G08635641, per un import de 3.127,70 € (tres mil cent vint-i-set euros amb
setanta cèntims), destinada a finançar les despeses relatives a la creació i posta en
marxa del projecte “CATVIC, creació del primer centre d’alta tecnificació”, atès que no
ha presentat l’acceptació expressa requerida tant a l’Acord 106/17 com a les bases de
la convocatòria 8363/2016, en la qual s’emmarca la subvenció.
Segon.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies al Club Patí Vic, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, per tal que acrediti que
en el termini comprès entre el 20 d’abril i el 20 de maig de 2017 va presentar
l’acceptació expressa de la subvenció, en cas que ho hagués fet, amb l’advertiment
que en cas de no presentar la documentació la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Club Patí Vic.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «El 2018 vull...».- 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «El 2018 vull...» amb l’objectiu de
promocionar els perfils corporatius d’Instagram i Facebook de Barcelona és molt més.
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a publicar comentaris a les
diferents publicacions relacionades amb la promoció «El 2018 vull...» a través de la
plataforma Easy Promos. Entre tots els participants es farà un sorteig per a triar un
guanyador.
3. El sorteig «El 2018 vull...» tindrà una durada des del dia 8 de gener de 2018 a les
9:00 hores i fins al dia 28 de gener de 2018 a les 23:59 hores.
Fonaments de dret
1. 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 Diputació de
Barcelona.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
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exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
3. 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, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat onzè), estableix
que la competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «El
2018 vull...», el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig «El 2018 vull...»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «El 2018 vull...» a través dels canals
corporatius d’Instagram i Facebook de Barcelona és molt més.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i
amb perfil personal a les xarxes socials Facebook i/o Instagram.
La Diputació de Barcelona convida als participants a participar al sorteig publicant
comentaris a les diferents publicacions relacionades amb aquesta promoció a través de la
plataforma Easy Promos.
Segon. Organització
El sorteig «El 2018 vull...» està organitzat per la Gerència de Serveis de Turisme de la
Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
2. Seguir algun dels canals corporatius de Facebook i/o d’Instagram de Barcelona és molt
més.
3. Disposar de perfil personal a les xarxes socials Facebook i/o Instagram en obert perquè
els organitzadors puguin contactar-hi.
4. Publicar un o més comentaris a alguna de les publicacions relacionades amb la promoció
«El 2018 vull...». Els usuaris poden publicar tants comentaris com vulguin. Com més
comentaris publiquin, més possibilitats tenen en el sorteig.
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5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram i/o
Facebook que poden consultar-se a https://help.instagram.com/478745558852511 i
https://www.facebook.com/legal/terms.
Quart. Calendari d’inscripció al sorteig
El període per participar al sorteig comença el 8 de gener de 2018 a les 9 hores del matí i
finalitza el 28 de gener de 2018 a les 23.59 hores de la nit.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de les empreses responsables de les plataformes
d’Instagram i de Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui
correspondre.
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premi
Hi haurà 1 guanyador. El premi serà un cap de setmana per a dues persones en un
allotjament de la demarcació de Barcelona: una nit d’allotjament amb l’esmorzar inclòs. El
termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant
missatge a Instagram o Facebook. El premi està valorat en 242 € IVA inclòs i serà a càrrec
de l’empresa responsable de la promoció del sorteig.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els
participants. El dia 30 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi al
premiat mitjançant un missatge privat a Instagram o Facebook.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram o
Facebook, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
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4. Lliurament del premi
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius
de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del lliurament del
premi.
Setè. Protecció de dades personals
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al
fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a
gestionar aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per donar-ne la
difusió a través de les webs i comptes corporatius de la Diputació de Barcelona. Així mateix
es farà arribar informació, publicitat, publicacions digitals i d’altra informació relacionada
amb la Diputació de Barcelona.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o
document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de
Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica
de la Diputació a:
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
Les xarxes socials Instagram i Facebook estan exemptes de tota responsabilitat en relació
amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi són associades.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
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La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents quaranta-dos euros (242 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona amb
la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada
i suficient en el corresponent pressupost.
Tercer.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig #Nadalésmoltmés.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig #Nadalésmoltmés amb l’objectiu
de promocionar els perfils corporatius d’Instagram de la Diputació de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a publicar imatges amb
l’etiqueta #Nadalésmoltmés a través de la plataforma Easy Promos. Entre tots els
participants es farà un sorteig per a triar dos guanyadors.
3. El sorteig #Nadalésmoltmés tindrà una durada des del dia 7 de desembre de
2017 a les 9:00 hores i fins al dia 7 de gener de 2018 a les 23:59 hores.
Fonaments de dret
1. 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 Diputació de
Barcelona.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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3. 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, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat onzè), estableix
que la competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig
#Nadalésmoltmés, el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig #Nadalésmoltmés
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig #Nadalésmoltmés a través dels canals
corporatius d’Instagram de la Diputació de Barcelona.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Instagram.
La Diputació de Barcelona convida els participants a participar al sorteig publicant imatges
amb l’etiqueta #Nadalésmoltmés a través de la plataforma Easy Promos.
Segon. Organització
El sorteig #Nadalésmoltmés està organitzat per la Diputació de Barcelona. Les bases es
publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina corporativa
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
2. Seguir algun dels canals corporatius d’Instagram de la Diputació de Barcelona.
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè els
organitzadors puguin contactar-hi.
4. Publicar una o més imatges amb l’etiqueta #Nadalésmoltmés. Els usuaris poden
publicar tantes imatges com vulguin. Com més imatges publiquin els usuaris, més
possibilitats tenen en el sorteig.
Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de
les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o
dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i
reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la
imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o
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tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria. A més, les persones
participants consenten expressament que les imatges presentades puguin ser publicades i
reproduïdes per la Diputació de Barcelona.
La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a https://help.instagram.com/478745558852511
Quart. Calendari d’inscripció al sorteig
El període per participar al sorteig comença el 7 de desembre de 2017 a les 9 hores del matí
i finalitza el 7 de gener de 2018 a les 23.59 hores de la nit.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premis, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premis
Hi hauran 2 guanyadors. El premi serà un cap de setmana per a dues persones en un
allotjament de la demarcació de Barcelona: dues nits d’allotjament amb l’esmorzar inclòs. El
termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant
missatge privat a Instagram. Els premis estan valorats en 605 € IVA inclòs (ambdós premis)
i seran a càrrec de l’empresa responsable de la promoció del sorteig.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que triarà de forma automàtica els guanyadors entre tots els
participants. El dia 8 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi als
premiats mitjançant un missatge privat a Instagram.
3. Procediment d’acceptació
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini
de 72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom d’usuari d’Instagram,
el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que algun dels guanyadors no respongui en el termini indicat per acceptar el premi,
si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vulgui o no pugui
gaudir del premi, aquest guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que
hagi quedat seleccionada a continuació.
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4. Lliurament dels premis
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran publicats als canals
corporatiu de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
als guanyadors, mitjançant correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del lliurament del
premi.
Setè. Protecció de dades personals
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al
fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a
gestionar aquest concurs, per a contactar amb les persones guanyadores, i per donar-ne la
difusió a través de les webs i comptes corporatius de la Diputació de Barcelona. Així mateix
es farà arribar informació, publicitat, publicacions digitals i d’altra informació relacionada
amb la Diputació de Barcelona.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o
document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de
Barcelona, rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de
la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
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La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de siscents cinc euros (605 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.
Tercer.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del fons de prestació “Equips de digitalització i
emmagatzematge”, del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, amb termini màxim de justificació fins al 30 de juny
de 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 25 de febrer de 2016, va
aprovar el dictamen de resolució del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació d’“Equips de digitalització i emmagatzematge”, en el marc del règim i la
convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” (AJG 664/15).
2. D’acord amb l’article 28 del règim de la convocatòria, el període d’execució de l’ajut
comprenia de l’1 de gener i al 31 de desembre de 2016, mentre que el de
justificació finalitzava el 30 d’abril de 2017.
3. Mitjançant decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, s’han prorrogat els terminis d’execució i justificació de de
diverses actuacions objecte d’aquest ajut fins al 30 d’abril i 30 de juny de 2017
respectivament (D 341/17).
4. Vist l’acord tercer, apartat 5 “Tancament i liquidació” del dictamen de resolució de
l’esmentat fons de prestació, que es reprodueix literalment:
“
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1.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini de 15 dies
per presentar la documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes
existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
1.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels
ajuts no justificats, procedint, si escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels
imports abonats.
1.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports satisfets per
avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats pendents de pagament
de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la compensació.”

5. Per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació de 23 de juliol de 2017, es va aprovar la liquidació provisional del
fons de prestació d’“Equips de digitalització i emmagatzematge”, en el marc del
règim i la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, on s’habilitava un període d’audiència de quinze dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació del mateix, per tal que els ens
destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’al·legar el
que estimessin pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la
revocació dels ajuts (D 7798/17).
6. Havent transcorregut el període d’audiència i d’acord amb les dades comptables
extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa “SIGC” d’aquesta Diputació el
17 d’octubre de 2017, es constata el següent:
• Existeixen ajuts que s’han justificat per un import inferior al concedit i aquest
saldo s’ha de revocar.
• Existeixen ajuts que no s’han justificat, ni als quals els ens destinataris tampoc
no han renunciat; per tant, s’han de revocar.
• Existeixen ajuts als quals els ens han renunciat parcialment.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016,
complementada i modificada per decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de
setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017
(BOPB de 19 de setembre de 2017).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació d’“Equips de
digitalització i emmagatzematge”, en el marc del règim i la convocatòria del Catàleg de
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de
justificació fins al 30/06/2017.
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Segon.- REVOCAR total i parcialment els recursos econòmics consistents en fons de
prestació d’“Equips de digitalització i emmagatzematge”, en el marc del règim i la
convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, amb termini de justificació fins al 30/06/2017, que s’indiquen a
continuació:
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Núm.

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

1

Ajuntament de Badia del
Vallès

P0831200A

16/Y/215768

2

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

16/Y/215757

3

Ajuntament de Caldes de
Montbui

P0803300C

16/Y/215754

4

Ajuntament de Gualba

P0809600J

16/Y/215700

P0811600F

16/Y/215681

P0813500F

16/Y/215657

P0815300I

16/Y/215651

5
6
7

Ajuntament de les Masies de
Voltregà
Ajuntament de Montornès del
Vallès
Ajuntament de Pacs del
Penedès

8

Ajuntament de Perafita

P0815900F

16/Y/215646

9

Ajuntament de Pontons

P0816700I

16/Y/215643

10

Ajuntament de Prats de
Lluçanès

P0817000C

16/Y/215642

11

Ajuntament de Puigdàlber

P0817300G

16/Y/215640

P0819200G

16/Y/215613

P0831100C

16/Y/215610

P0821900H

16/Y/215608

P0823300I

16/Y/215598

12
13
14
15

Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant Pere de
Torelló

Actuació
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
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Expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import que
es revoca
(EUR)

Operació
comptable

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901803

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901806

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901807

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901817

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901819

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901822

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901824

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901825

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901826

2016/0001249

1.000,00

479,50

1703901827

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901828

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901829

2016/0001249

1.000,00

91,70

1703901831

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901832

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901834
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Núm.
16
17
18
19
20

Ens destinatari
Ajuntament de Sant Quirze
de Besora
Ajuntament de Santa Maria
de Martorelles
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de Vilalba
Sasserra

NIF Ens

Codi XGL

P0823700J

16/Y/215593

P0825600J

16/Y/215575

P0828300D

16/Y/215555

P0828900A

16/Y/215550

P0830700A

16/Y/215540

Actuació
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
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Expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import que
es revoca
(EUR)

Operació
comptable

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901836

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901839

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901840

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901842

2016/0001249

1.000,00

1.000,00

1703901843
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Tercer.- ACCEPTAR les renúncies parcials dels recursos econòmics consistents en
fons de prestació d’“Equips de digitalització i emmagatzematge”, en el marc del règim i
la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”,
amb termini de justificació fins al 30/06/2017, que s’indiquen a
continuació:
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Núm.

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

1

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

16/Y/215781

2

Ajuntament d'Aguilar de
Segarra

P0800200H

16/Y/215780

3

Ajuntament d'Arenys de Munt

P0800700G

16/Y/215775

4

Ajuntament d'Argençola

P0800800E

16/Y/215774

5

Ajuntament d'Artés

P0801000A

16/Y/215772

6

Ajuntament de Bagà

P0801600H

16/Y/215767

7

Ajuntament de Cabrera de
Mar

P0802900A

16/Y/215758

8

Ajuntament de Campins

P0803800B

16/Y/215748

9

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

16/Y/215741

10

Ajuntament de Castellcir

P0805400I

16/Y/215732

11

Ajuntament de Castellgalí

P0806000F

16/Y/215728

12

Ajuntament de Copons

P0807000E

16/Y/215717

13

Ajuntament de Fogars de
Montclús

P0808000D

16/Y/215710

14

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

16/Y/215708

15

Ajuntament de Gallifa

P0808600A

16/Y/215705

Actuació
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
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Expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import que
es revoca
(EUR)

Operació
comptable

2016/0001249

1.000,00

178,59

1703901796

2016/0001249

1.000,00

38,05

1703901798

2016/0001249

1.000,00

3,49

1703901800

2016/0001249

1.000,00

134,20

1703901801

2016/0001249

1.000,00

60,27

1703901802

2016/0001249

1.000,00

144,54

1703901804

2016/0001249

1.000,00

44,22

1703901805

2016/0001249

1.000,00

0,54

1703901808

2016/0001249

1.000,00

14,15

1703901809

2016/0001249

1.000,00

19,64

1703901810

2016/0001249

1.000,00

369,09

1703901811

2016/0001249

1.000,00

695,27

1703901812

2016/0001249

1.000,00

327,01

1703901813

2016/0001249

1.000,00

7,34

1703901814

2016/0001249

1.000,00

245,00

1703901815

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.

Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

16

Ajuntament de Gelida

P0809000C

16/Y/215704

17

Ajuntament de la Llagosta

P0810400B

16/Y/215693

P0810900A

16/Y/215673

P0812600E

16/Y/215664

P0813900H

16/Y/215653

P0821500F

16/Y/215612

P0823200A

16/Y/215599

P0825000C

16/Y/215578

P0828700E

16/Y/215552

P0830500E

16/Y/215535

P0816300H

16/Y/215530

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ajuntament de Malgrat de
Mar
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Sant Jaume
de Frontanyà
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Vilobí del
Penedès
Ajuntament del Pla del
Penedès

27

Ajuntament d'Olèrdola

P0814400H

16/Y/215525

28

Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

16/Y/215524

29

Ajuntament d'Olivella

P0814700A

16/Y/215523

30

Ajuntament d'Orís

P0814900G

16/Y/215520

Actuació
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
Equips de digitalització
i emmagatzematge
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Expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import que
es revoca
(EUR)

Operació
comptable

2016/0001249

1.000,00

407,47

1703901816

2016/0001249

1.000,00

2,96

1703901818

2016/0001249

1.000,00

100,22

1703901820

2016/0001249

1.000,00

48,94

1703901821

2016/0001249

1.000,00

106,33

1703901823

2016/0001249

1.000,00

850,30

1703901830

2016/0001249

1.000,00

88,50

1703901833

2016/0001249

1.000,00

0,01

1703901838

2016/0001249

1.000,00

712,54

1703901841

2016/0001249

1.000,00

0,54

1703901844

2016/0001249

1.000,00

874,26

1703901845

2016/0001249

1.000,00

4,51

1703901846

2016/0001249

1.000,00

113,19

1703901847

2016/0001249

1.000,00

73,37

1703901848

2016/0001249

1.000,00

595,74

1703901849
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2
d’octubre de 2014, entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona amb la
finalitat de modificar algunes clàusules del Conveni.- 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:
“El Consorci LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena
d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i
l’administració electrònica.
La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració
es va manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET. El primer de data 23 de juliol
de 1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de
telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la
relació preferent entre ambdues entitats.
En data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET varen
subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració interadministrativa
entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret de l’esmentat Consorci.
L’esmentat Conveni a la clàusula TERCERA preveu que “La Diputació de Barcelona,
com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les depeses de funcionament
del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual que s’aprovarà per a cada
exercici”. En concret, per a l’any 2014, la clàusula QUARTA preveia que “La quota per
a l’any 2014 que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET és de
CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 €)”. I segons la clàusula SETENA, aquesta
aportació s’ha de determinar anualment mitjançant addenda. “SETENA- VIGÈNCIA. El
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present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix, anualment es signarà la
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici
corresponent”
Per tant, fins ara, la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET signen
anualment una addenda al Conveni per tal de determinar l’aportació de la Diputació de
Barcelona en l’exercici corresponent, per contribuir a les despeses de finançament del
Consorci.
Amb la voluntat de simplificar la gestió d’aquest marc relacional i després d’analitzar
jurídicament les implicacions, a nivell d’adscripció del Consorci, que podrien derivar-se
d’un increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona, i havent-se arribat a la
conclusió que aquest increment no tindrà cap incidència, es proposa modificar les
següents clàusules del Conveni:
La clàusula Tercera, que diu:
TERCERA- La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET,
contribuirà a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una
quota anual que s’aprovarà per a cada exercici
Que quedaria redactada de la següent manera:
TERCERA- La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET,
contribuirà a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una
quota anual.
La clàusula Quarta que diu:
QUARTA- La quota per a l’any 2014 que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al
Consorci LOCALRET és de CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 euros).
Que quedaria redactada de la següent manera:
QUARTA- La quota que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci
LOCALRET és de DOS CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000 euros).
La clàusula Setena, que diu:
SETENA- VIGÈNCIA. El present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix,
anualment es signarà la corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la
Diputació en l’exercici corresponent.
Que quedaria redactada de la següent manera:
SETENA- VIGÈNCIA. El present Conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la
data de la signatura del mateix. Tanmateix, es signarà la corresponent addenda per tal
de revisar, si s’escau, l’aportació de la Diputació en l’exercici corresponent.
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Es per tot això que les parts acorden subscriure la present addenda al conveni de 2
d’octubre de 2014 que determina l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2017, així com la modificació de les clàusules Tercera i Setena de l’esmentat
Conveni.
Atès que la signatura d’aquesta addenda respon a la materialització d’allò
explícitament aprovat pel Ple de la corporació en data 24 de juliol de 2014 mitjançant
Acord núm. 99/2014, i que l’import de la quota anual per aquest exercici 2017 es fixa
en dos-cents cinquanta-mil euros (250.000 €), correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb el previst a l’apartat primer 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions del 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).
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET en data 2 d’octubre de 2014,
en el sentit que tot seguit es detalla:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
AMBDUES ENTITATS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona, segons 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), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 10481/15 de data 13 de novembre de
2015, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i
Pallarès.
ANTECEDENTS
I. Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET
varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració
interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona
com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.
II. En aquest Conveni, concretament en la clàusula TERCERA, es preveia que “La
Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual que
s’aprovarà per a cada exercici” .
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III. A la clàusula QUARTA de l’esmentat Conveni es preveia que: “La quota per a l’any 2014
que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET és de CENT
SETANTA MIL EUROS (170.000 €)”
IV. A la clàusula SETENA es preveia que “El present Conveni tindrà una vigència indefinida.
Tanmateix, anualment es signarà la corresponent addenda per tal de determinar
l’aportació de la Diputació de Barcelona en l’exercici corresponent”.
V- Anualment també es procedeix a la signatura d’una altra addenda per determinar la part
destinada a finançar projectes específics estratègics d’interès per als ens locals catalans,
d’acord amb allò que preveu la clàusula CINQUENA de l’esmentat conveni “CINQUENA.La Diputació de Barcelona reconeix a LOCALRET com l’entitat municipalista
especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i
desenvoluparà a través d’aquest Consorci, projectes estratègics d’interès per als ens
locals catalans. Aquests projectes seran finançats a càrrec del pressupost Corporatiu,
amb un import màxim de CENT TRENTA MIL EUROS (130.000 euros) per a l’any 2014.
La fixació d’aquesta quantitat es determina anualment, tal com disposa la clàusula
SISENA del Conveni, per la COMISSIÓ DE SEGUIMENT que es constitueix a l’efecte, en
funció dels projectes específicament executats per LOCALRET, en base al Catàleg de
serveis de la Diputació de Barcelona”.
VI- Amb la voluntat de fixar una nova aportació ordinària de la Diputació de Barcelona, i un
cop analitzades jurídicament les implicacions, a nivell d’adscripció del Conveni, una
anàlisi que conclou que l’increment que té l’aportació no te cap incidència, es proposa
modificar diferents clàusules del conveni.
PACTES
Primer.- Les parts acorden que la clàusula TERCERA que diu:
- La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual que
s’aprovarà per a cada exercici
Que quedaria redactada de la següent manera:
La Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual.
Segon.- Les parts acorden que la clàusula QUARTA que diu:
La quota per a l’any 2014 que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci
LOCALRET és de CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 euros).
Que quedaria redactada de la següent manera:
La quota que ha d’aportar la Diputació de Barcelona al Consorci LOCALRET és de DOS
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000 euros).
Tercer.- Les parts acorden que la clàusula SETENA, que diu:
El present Conveni tindrà una vigència indefinida. Tanmateix, anualment es signarà la
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici
corresponent.
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Que quedaria redactada de la següent manera:
El present Conveni tindrà una vigència de quatre anys des de la data de la signatura del
mateix. Tanmateix, es signarà la corresponent addenda per tal revisar, si s’escau, l’aportació
de la Diputació en l’exercici corresponent.
Quart.- La resta de clàusules del conveni signat en data 2 d’octubre de 2014 continuen
plenament vigents.
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de 2 d’octubre de
2014 per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament”

Segon.- APROVAR:
 La nova redacció de les clàusules TERCERA, QUARTA i SETENA del Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET de data 2
d’octubre de 2014.
 La quota a efectes de l’anualitat 2017, com a contribució per a les depeses de
funcionament del Consorci del present any.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2017 de dos-cents
cinquanta mil euros (250.000 €), IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de
l’aplicació pressupostària següent G/14200/49100/46700.
Quart.- ESTABLIR que, a l’efecte de justificar la present aportació, l’entitat haurà de
remetre a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst a la Base 32 de les Bases
d’execució del pressupost de 2017:
- Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar a la Direcció
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius abans del dia 30 de març de
2018.
- Comptes anuals i altra informació, que s'hauran de presentar a requeriment de la
Diputació de Barcelona, a través del Servei de Control Econòmico-Financer de la
Intervenció General
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2
d’octubre de 2014, entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, per
determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona per a projectes estratègics
per als ens locals per a l’exercici 2017, consistents en estudis per a la provisió
de banda ampla al territori.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
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“El Consorci LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena
d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i
l’administració electrònica.
La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració
es va manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET. El primer de data 23 de juliol
de 1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de
telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la
relació preferent entre ambdues entitats.
En data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET varen
subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració interadministrativa
entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret de l’esmentat Consorci.
L’esmentat Conveni a la clàusula Cinquena estableix “La Diputació de Barcelona reconeix
a LOCALRET com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació, i desenvoluparà a través d’aquest Consorci projectes
estratègics d’interès per als ens locals catalans.
Aquests projectes seran finançats a càrrec del pressupost Corporatiu, amb un import màxim de
CENT TRENTA MIL EUROS (130.000,00 €) per a l’any 2014.”

A la clàusula Sisena s’estableix “Es constitueix una Comissió de Seguiment del present
Conveni, formada pel Director General de LOCALRET i pel Director de Serveis i Tecnologies i
Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió actuarà assistida pels
tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
-

Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per
LOCALRET.
Determinarà per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més adequades per
al finançament d’aquest projectes.
Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes”.
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Així mateix els Estatuts del Consorci LOCALRET, aprovats en data 24 de juliol de
2014 i modificats el 22 de maig de 2015, a l’article 7 regulen les relaciones de
col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades, i preveu el següent:
“7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a
la realització d’actuacions d’interès públic.
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de
col·laboració que, necessàriament haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es
pretenen aconseguir, els dret i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de les
actuacions realitzades
7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis 2017, el seu règim regulador i la convocatòria per a
la concessió de recursos, que incorpora un recurs tècnic, consistent en la redacció
d’estudis de provisió de banda ampla al territori, que es consideren projectes
estratègics d’interès per als ens locals catalans, adreçats a entitats locals de fins a
50.000 habitants.
Els Serveis de la Diputació de Barcelona i del Consorci LOCALRET, un cop feta
l’avaluació tècnica de les sol·licituds rebudes en relació al recurs de catàleg d’estudis
de provisió de banda ampla al territori, i d’acord amb els criteris que allí es tenen,
l’eleva a la Comissió de Seguiment descrita a la clàusula sisena del Conveni.
En la sessió de 12 de setembre de 2017, l’esmentada Comissió fixa els projectes
estimats per a l’any 2017, en el recurs de catàleg esmentat. Aquest projectes importen
la quantitat de 307.676,00 Euros.
En data 26 de setembre de 2017, per decret núm. 9103, es va aprovar la concessió del
recurs inclòs en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, consistent en estudis per a la provisió de banda ampla al
territori.
És per tot això que les parts acorden aprovar i subscriure l’addenda al conveni subscrit
el 2 d’octubre de 2014, que determina l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
projectes estratègics per als ens locals per a l’exercici 2017.
Atès que la signatura d’aquesta addenda respon a la materialització d’allò
explícitament aprovat pel Ple de la corporació en data 24 de juliol de 2014 mitjançant
Acord núm. 99/2014, correspon a la Junta de Govern en superar els 100.000,00
Euros, d’acord amb el previst a l’apartat primer 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions del 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), complementada i
modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per
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Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (publicat al BOPB de 19 de
setembre de 2017).
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET en data 2 d’octubre de 2014,
en el sentit que tot seguit es detalla:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
AMBDUES ENTITATS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l’Il·lm. Sr. Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat
de la Informació, Joan Carles Garcia i Cañizares, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona, segons 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), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016,
publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en la seva condició de President del
Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i
Pallarès.
ANTECEDENTS
I. Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET
varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració
interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona
com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.
II. En aquest Conveni, concretament en la clàusula Cinquena es preveia que “La Diputació
de Barcelona reconeix a LOCALRET com l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit
de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, i desenvoluparà a través
d’aquest Consorc, projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans”.
III. A la clàusula Sisena s’estableix “Es constitueix una Comissió de Seguiment del present
Conveni, formada pel Director General de LOCALRET i pel Director de Serveis i
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió
actuarà assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte.
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions:
- Definirà els projectes i iniciatives de la Diputació que seran desenvolupats per
LOCALRET.
- Determinarà per a cada exercici pressupostari l’import i les fórmules més adequades
per al finançament d’aquests projectes.
- Es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment dels projectes”.
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IV. Que en els Estatuts del Consorci LOCALRET, aprovats en data 24 de juliol de 2014 i
modificats en data 22 de maig de 2015, a l’article 7 es regulen les relaciones de
col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades, i diu textualment:
“7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades
per a la realització d’actuacions d’interès públic.
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni
de col·laboració que, necessàriament haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que
es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de
les actuacions realitzades
7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
V. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis 2017, el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió de recursos, que incorpora un recurs tècnic, consistent en la redacció
d’estudis de provisió de banda ampla al territori, que es consideren projectes estratègics
d’interès per als ens locals catalans, adreçats a entitats locals de fins a 50.000 habitants.
VI. Que els Serveis de la Diputació de Barcelona i del Consorci LOCALRET, un cop feta
l’avaluació tècnica de les sol·licituds rebudes en relació al recurs de catàleg d’estudis de
provisió de banda ampla al territori i d’acord amb els criteris que allí es tenen, l’eleva a la
Comissió de Seguiment.
VII. Que en data 12 de setembre de 2017, la Comissió de Seguiment, en l’exercici de les
seves funcions, va acordar el finançament de projectes estratègics d’interès per als ens
locals catalans per a l’any 2017, consistents en la redacció d’estudis de provisió de
banda ampla al territori, que tot seguit s’indiquen:
Codi XGL
17/Y/245572
17/Y/245594
17/Y/245587
17/Y/245603
17/Y/245577
17/Y/245579
17/Y/245575
17/Y/245590
17/Y/245596
17/Y/245599
17/Y/245600
17/Y/245595
17/Y/245583
17/Y/245581
17/Y/245588
17/Y/245584
17/Y/245574
17/Y/245586
17/Y/245578
17/Y/245576
17/Y/245589
17/Y/245582
17/Y/245604
17/Y/245598

Ens
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de La Pobla de Lillet
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament d’Alpens
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de El Bruc
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de l’Esquirol
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament d’Ullastrell
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Rellinars
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Codi XGL
17/Y/245593
17/Y/245592
17/Y/245585
17/Y/245597
17/Y/245580
17/Y/245602
17/Y/245573
17/Y/245601
17/Y/245591

Ens
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament d’Argençola
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

VIII. Que en data 26 de setembre de 2017, per decret núm. 9103, es va aprovar
l’atorgament d’un recurs tècnic per a la realització de les actuacions d’estudis per a la
provisió de banda ampla al territori, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
PACTES
Primer.- Les parts acorden que la Diputació de Barcelona anualment, i d’acord amb la
Comissió de Seguiment constituïda a l’efecte, segons el previst a la clàusula Sisena del
Conveni de col·laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci LOCALRET, determinarà
l’import a satisfer anualment per part de la Diputació de Barcelona al Consorci per a la
realització de projectes estratègics d’interès per als ens locals catalans.
Segon.- Les parts acorden que aquesta addenda tindrà una vigència d’un any a comptar
des de la seva signatura, data màxima prevista pel lliurament de tots els projectes
encarregats.
Tercer.- La Diputació de Barcelona farà l’encàrrec al Consorci LOCALRET, en el marc del
Conveni de col·laboració interadministrativa signat amb la Diputació de Barcelona, la
realització dels estudis de banda ampla en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, atorgats per Decret núm. 9103, pels imports que
a continuació es detallen:
Ens
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de La Pobla de Lillet
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament d’Alpens
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de El Bruc
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de l’Esquirol
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament d’Ullastrell
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Rellinars
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Import
12.075,00 €
7.173,00 €
12.075,00 €
6.418,00 €
18.400,00 €
8.625,00 €
7.475,00 €
6.795,00 €
6.418,00 €
6.418,00 €
6.418,00 €
14.723,00 €
8.625,00 €
10.925,00 €
7.928,00 €
13.800,00 €
13.800,00 €
14.723,00 €
12.075,00 €
7.928,00 €
7.928,00 €
8.223,00 €
6.418,00 €
6.795,00 €
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Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament d’Argençola
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

9.815,00 €
6.040,00 €
6.038,00 €
6.040,00 €
6.418,00 €
14.723,00 €
12.075,00 €
7.928,00 €
6.418,00 €

Quart.- Les parts acorden que l’import destinat al desenvolupament de projectes estratègics
d’interès per als ens locals catalans per a l’exercici 2017, consistents en estudis per a la
provisió de banda ampla al territori, és de tres-cents set mil sis-cents setanta-sis euros
(307.676,00 €), IVA inclòs, que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària següent
G/1420000/49100/46285.
A tal efecte es presentaran factures semestrals que hauran de recollir el desglossament dels
estudis de banda ampla finalitzats.
Cinquè.- La resta de clàusules del conveni signat en data 2 d’octubre de 2014 continuen
plenament vigents.
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni subscrit en data 2
d’octubre de 2014, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en
l’encapçalament”.

Segon.- RETENIR l’import de la despesa per l’any 2017 de tres-cents set mil sis-cents
setanta-sis euros (307.676,00 €), IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de
l’aplicació pressupostària següent G/1420000/49100/46285.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.”
Servei de Programació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 112.429,28 € (cent-dotze mil quatre-cents vint-i-nou
euros amb vint-i-vuit cèntims), a l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a finançar
l’actuació local “Calefacció edifici consistorial”, 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 PSCCP, 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 Badia del Vallès, va presentar en data 16 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Calefacció edifici consistorial”, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Badia del Vallès
Calefacció edifici consistorial
112.429,28 EUR
0%
0,40%
2.673,58 EUR
10
85/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 dotze mil quatre-cents vint-inou euros amb vint-i-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.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 62.570,72 € (seixanta-dos mil cinc-cents setanta
euros amb setanta-dos cèntims), a l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a
finançar l’actuació local “Reposició parterres”, 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 PSCCP, 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 Badia del Vallès va presentar, en data 16 octubre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reposició parterres”, 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
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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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Badia del Vallès
Reposició parterres
62.570,72 EUR
0%
0,44%
1.487,94 EUR
10
86/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-dos mil cinc-cents
setanta euros amb setanta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 73.858 € (setanta-tres mil vuit-cents cinquanta-vuit
euros), a l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Vàries
inversions ja realitzades”, 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 Cabrera d'Anoia va presentar en data 8 setembre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Vàries inversions ja realitzades”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Vàries inversions ja realitzades
73.858,00 EUR
0%
0,44%
1.756,35 EUR
10
64/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-tres mil vuit-cents
cinquanta-vuit 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 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), a l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, per a finançar l’actuació local “Màquina elevadora i
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cineraris”, 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 Castellbell i el Vilar, va presentar en data 6 novembre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Màquina elevadora i cineraris”, 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:
 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Màquina elevadora i cineraris
25.000,00 EUR
0%
-0,29%
-218,98 EUR
5
94/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 82.710 € (vuitanta-dos mil set-cents deu euros), a
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l’actuació local “Inversions
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
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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 Castellbell i el Vilar, va presentar en data 6 novembre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 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
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Inversions 2017
82.710,00 EUR
0%
0,35%
1.570,13 EUR
10
95/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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-dos mil set-cents deu
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 62.614,57 € (seixanta-dos mil sis-cents catorze
euros amb cinquanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
per a finançar l’actuació local “Adq. de 3 filtres per al dipòsit del cremallera”, 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 Monistrol de Montserrat va presentar en data 14 agost de 2017
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte instal.lació de 3 filtres
cremallera”, 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
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condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats

Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Adq. de 3 filtres per al dipòsit del cremallera
62.614,57 EUR
0%
-0,29%
-548,45 EUR
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Anualitats:
Referència:

5
65/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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-dos mil sis-cents catorze
euros amb cinquanta-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.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 22.385,43 € (vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-cinc
euros amb quaranta-tres cèntims), a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
per a finançar l’actuació local “Obra instal. de 3 filtres dipòsit del cremallera”, 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 Monistrol de Montserrat, va presentar en data 7 novembre de 2017
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra instal.lació 3 de filtres pel
cremellera”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Obra instal. de 3 filtres dipòsit del cremallera
22.385,43 EUR
0%
0,35%
424,95 EUR
10
96/2017

* d’acord amb la Resolució de 06.11.2017 (B.O.E. núm. 270, de 07.11.2017) 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 vint-i-dos mil tres-cents vuitantacinc euros amb quaranta-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.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a finançar l’actuació local “Amfiteatre
Jardins del Vallès”, 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 Cugat del Vallès va presentar, en data 6 octubre de 2017,
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Amfiteatre Jardins del Vallès”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Amfiteatre Jardins del Vallès
175.000,00 EUR
0%
0,44%
4.161,52 EUR
10
74/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 35.038,57 € (trenta-cinc mil trenta-vuit euros amb
cinquanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar
l’actuació local “Urbanització plaça Bruno Pomés”, al 0% d’interès i a retornar en
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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 PSCCP, 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 “Urbanització plaça Bruno Pomés”, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Urbanització plaça Bruno Pomés
35.038,57 EUR
0%
0,44%
833,22 EUR
10
60/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-cinc mil trenta-vuit euros
amb
cinquanta-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.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 30.061,23 € (trenta mil seixanta-un euros amb vinti-tres cèntims), a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a finançar l’actuació local
“Arranjament coberta poliesportiu 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 PSCCP, 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 11 octubre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Arranjament coberta poliesportiu
municipal”, 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:
 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Arranjament coberta poliesportiu municipal
30.061,23 EUR
0%
0,44%
714,86 EUR
10
84/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 mil seixanta-un euros amb
vint-i-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.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 82.160,86 € (vuitanta-dos mil cent seixanta euros
amb vuitanta-sis cèntims), a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar l’actuació
local “Renovació i millora d'infraestructures”, 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 PSCCP, 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 Taradell va presentar, en data 24 octubre de 2017, una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Renovació i millora d'infraestructures”, 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
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condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:

Ajuntament de Taradell
Renovació i millora d'infraestructures
82.160,86 EUR
0%
0.44%
1.953,79 EUR
10
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Referència:

87/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-dos mil cent seixanta
euros
vuitanta-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.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000 € (vint mil euros), a l’Ajuntament de
Taradell, per a finançar l’actuació local “Material per escenaris festes vàries”, 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 Taradell va presentar en data 24 octubre de 2017 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Material per escenaris festes vàries”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Taradell
Material per escenaris festes vàries
20.000,00 EUR
0%
-0,24%
-144,81 EUR
5
88/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 72.839,14 € (setanta-dos mil vuit-cents trenta-nou
euros amb catorze cèntims), a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar l’actuació
local “Adquisició i reformes edificis i instal.lacions”, 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 Taradell va presentar en data 24 octubre de 2017 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adquisició i reformes edificis i instal.lacions”, 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:
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Taradell
Adquisició i reformes edificis i instal.lacions
72.839,14 EUR
0%
0,44%
1.732,12EUR
10
89/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-dos mil vuit-cents trentanou euros amb catorze 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 151.000 € (cent cinquanta-un mil euros), a
l’Ajuntament de Tona, per a finançar l’actuació local “Arranjament de vials i
serveis a la 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:
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“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Tona va presentar en data 5 octubre de 2017 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Arranjament de vials i serveis a la 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
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Tona
Arranjament de vials i serveis a la via
pública
151.000,00 EUR
0%
0,44 %
3.590,79 EUR
10
70/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta-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.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 15.000 € (quinze mil euros), a l’Ajuntament de
Tona, per a finançar l’actuació local “Maquinaria instal.lacions i estris”, 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 Tona va presentar en data 5 octubre de 2017 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Maquinaria instal.lacions i estris”, 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’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:
Actuació:

Ajuntament de Tona
Maquinaria instal.lacions i estris
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Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

15.000,00 EUR
0%
0,44 %
356,70 EUR
10
71/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 quinze 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.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 3.000 € (tres mil euros), a l’Ajuntament de Tona,
per a finançar l’actuació local “Mobiliari i estris brigada”, 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 Tona, va presentar en data 5 octubre de 2017 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Mobiliari i estris brigada”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Tona
Mobiliari i estris brigada
3.000,00 EUR
0%
-0,24%
-21,72 EUR
5
72/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 tres mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000 € (sis mil euros), a l’Ajuntament de Tona, per
a finançar l’actuació local “Complements tractor brigada”, 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 Tona va presentar en data 5 octubre de 2017 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Complements tractor brigada”, 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Tona
Complements tractor brigada
6.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-43,44 EUR
5
73/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 sis mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 88.606,43 € (vuitanta-vuit mil sis-cents sis euros
amb quaranta-tres cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar l’actuació
local “Inversions en obra any 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
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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 Torelló, va presentar en data 27 octubre de 2017 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions en obra any 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
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
Inversions en obra any 2017
88.606,43 EUR
0%
0,44%
2.107,07 EUR
10
92/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 sis-cents sis euros
amb
quaranta-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.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 86.393,57 € (vuitanta-sis mil tres-cents noranta-tres
euros amb cinquanta-set cèntims), a l’Ajuntament de Torelló, per a finançar
l’actuació local “Inversió en adquisició de béns mobles any 2017”, 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.
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2. L’Ajuntament de Torelló, va presentar en data 27 octubre de 2017 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversió en adquisició de béns mobles any 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 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.
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
Inversió en adquisició de béns mobles any
2017
86.393,57 EUR
0%
-0,24%
-625,53 EUR
5
93/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-sis mil tres-cents norantatres euros amb cinquanta-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.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 85.214,05 € (vuitanta-cinc mil dos-cents catorze
euros amb cinc cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a finançar l’actuació
local “Pou i canonades al sector de Torreblanca 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 Vacarisses va presentar en data 26 octubre de 2017 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Pou i canonades al sector de Torreblanca 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 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vacarisses
Pou i canonades al sector de Torreblanca II
85.214,05 EUR
0%
0,44%
2.026,40 EUR
10
90/2017

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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 vuitanta-cinc mil dos-cents catorze
euros amb 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, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 89.785,95 € (vuitanta-nou mil set-cents vuitantacinc euros amb noranta-cinc cèntims), a l’Ajuntament de Vacarisses, per a
finançar l’actuació local “Millores energètiques de l'edifici poliesportiu”, 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 Vacarisses, va presentar en data 26 octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millores energètiques de l'edifici
poliesportiu”, 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vacarisses
Millores
energètiques
poliesportiu
89.785,95 EUR
0%
0,44%
2.135,12 EUR
10
91/2017

de

l'edifici

* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) 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-nou mil set-cents vuitantacinc euros amb noranta-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.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 35.133,37 € (trenta-cinc mil cent trenta-tres euros amb
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trenta-set cèntims), a l'Ajuntament d’Argentona, 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 PSCCP, 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 de la 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'Argentona presentà en data 10/10/2017 una sol·licitud d'un préstec de
819.365,56 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Argentona.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 819.365,56 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
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 819.365,56 EUR amb una
subvenció d’import de 35.133,37 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 35.133,37 EUR a l'Ajuntament d'Argentona per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
10/10/2017, 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'Argentona, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 42.878,75 € (quaranta-dos mil vuit-cents setanta-vuit
euros amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte de
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subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text de la 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 Gavà presentà en data 29/09/2017 una sol·licitud d'un préstec
d’1.000.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Gavà.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.000.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.000.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 42.878,75 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 42.878,75 EUR a l'Ajuntament de Gavà per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
29/09/2017, 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 Gavà, 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 33.274,26 € (trenta-tres mil dos-cents setanta-quatre
euros amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament de la Llagosta, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
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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 de la 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 la Llagosta presentà en data 04/08/2017 una sol·licitud d'un préstec
de 602.345,00 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 la Llagosta.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 602.345,00 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
0,992%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 602.345,00 EUR amb una
subvenció d’import de 33.274,26 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 33.274,26 EUR a l'Ajuntament de la Llagosta 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 de la Llagosta, 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 43.639,43 € (quaranta-tres mil sis-cents trenta-nou
euros amb quaranta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Lliçà de Vall, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
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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’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 Lliçà de Vall presentà en data 17/10/2017 una sol·licitud d'un préstec
d’1.110.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Lliçà de Vall.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.110.000,00 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
0,706%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.110.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 43.639,43 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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 43.639,43 EUR a l'Ajuntament de Lliçà de Vall
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 17/10/2017, 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 Lliçà de Vall, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 78.346,00 € (setanta-vuit mil tres-cents quaranta-sis
euros), a l'Ajuntament de Montornès 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 PSCCP, 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 de la 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 Montornès del Vallès presentà en data 05/10/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 1.827.152,12 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.827.152,12 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
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.827.152,12 EUR amb una
subvenció d’import de 78.346,00 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 78.346,00 EUR a l'Ajuntament de Montornès 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 05/10/2017, 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 Montornès del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 48.238,59 € (quaranta-vuit mil dos-cents trenta-vuit
euros amb cinquanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, 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 de la 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 la Roca del Vallès presentà en data 06/10/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 1.125.000,00 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 la Roca del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.125.000,00 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
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.125.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 48.238,59 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 48.238,59 EUR a l'Ajuntament de la Roca 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 06/10/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca 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.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense
efecte una subvenció per import de 20.124,49 € (vint mil cent vint-i-quatre euros
amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
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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 de la 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).
L'Ajuntament de Sentmenat presentà en data 08/08/2017 una sol·licitud d'un préstec
de 488.361,94 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'ajustaven a la normativa
esmentada, va escaure donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sentmenat.
El Banco de Sabadell, S.A. va comunicar a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 488.361,94 EUR amb un termini de 10 anys que incloïa una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvencionava 488.361,94 EUR amb una
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subvenció d’import de 20.124,49 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26/10/2017, va aprovar un
dictamen (núm. acord 532/2017) on es subvencionava en un import de 20.124,49 EUR
a l'Ajuntament de Sentmenat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell,
S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la
Normativa del Programa de Crèdit Local en data 08/08/2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/76200.
L'Ajuntament de Sentmenat presentà en data 03/11/2017 una modificació de la
sol·licitud inicial de préstec d’import 488.361,94 EUR, disminuint l’import del préstec a
488.057,00 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 reducció de préstec de l'Ajuntament de
Sentmenat, un cop s’hagi deixat sense efecte la subvenció de 20.124,49 EUR.
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 el següent
ACORD
ÚNIC.- DEIXAR SENSE EFECTE la concessió d’una subvenció d’import de 20.124,49
EUR a l'Ajuntament de Sentmenat per subsidiar el préstec sol·licitat a l’empara de la
Normativa del Programa de Crèdit Local en data 08/08/2017 en base als arguments
detallats a la part expositiva.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.111,93 € (vint mil cent onze euros amb noranta-tres
cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, 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:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sentmenat presentà en data 03/11/2017 una sol·licitud d'un préstec
de 488.057,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sentmenat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 488.057,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 488.057,00 EUR amb una
subvenció d’import de 20.111,93 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.111,93 EUR a l'Ajuntament de Sentmenat per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
08/08/2017, 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 de Sentmenat, 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.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 34.504,52 € (trenta-quatre mil cinc-cents quatre euros
amb cinquanta-dos cèntims), a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, 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
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text de la 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
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 Camí presentà en data 06/10/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 804.699,73 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 804.699,73 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
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 804.699,73 EUR amb una
subvenció d’import de 34.504,52 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 34.504,52 EUR a l'Ajuntament de Vilanova del
Camí 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 06/10/2017, 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 Camí, 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.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord “Millora integral de les coves de Salnitre:
accessibilitat i serveis”, i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic a
l’Ajuntament de Collbató, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 255.000 € (dos-cents cinquantacinc mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 4859/16, de data 31 maig
de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, posteriorment modificat
per decret 8618/17 de data 8 de setembre de 2017:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Collbató
P0806800I
Millora integral de les Coves del Salnitre: Accessibilitat i
Serveis
255.000 €
2017
155.000 €
2018
100.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Oficina Tècnica de Turisme
Base de concertació

2. En data 27 de setembre 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.
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”:
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Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)

Ajuntament de Collbató
P0806800I
Millora integral de les Coves de Salnitre: Accessibilitat i serveis
17/X/245914
255.000 €
Anualitat

Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

2017
2018
Ajut econòmic

Import (EUR)
155.000 €
100.000 €

Termini màxim
d’execució i justificació
30 de novembre de 2018
30 de novembre de 2019

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, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada
per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016),
complementada i modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de
2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017), assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da <nom i cognoms>, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de
juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
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 Collbató i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació de “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 4859/16, de data 31 de maig de
2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació del Pla
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“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que ha estat posteriorment modificat per decret
8618/17 de data 8 de setembre de 2017 :
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Collbató
P0806800I
Millora integral de les Coves de Salnitre: Accessibilitat i serveis
255.000 €
2017 155.000 €
2018 100.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Oficina Tècnica de Turisme
Base de concertació

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.

En data 27 de setembre 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.

VI. 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.
VII. 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 <número>,
de data <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
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Collbató 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
NIF
Actuació
Codi XGL

Ajuntament de Collbató
P0806800I
Millora integral de les Coves de Salnitre: Accessibilitat i Serveis
17/X/245914

233

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aportació
de
Diputació (EUR)

la

255.000 €
Anualitat

Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Import (EUR)

Termini màxim d’execució i
justificació
30 de novembre de 2018
30 de novembre de 2019

2017
155.000 €
2018
100.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/30201/43201/76260

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.
Tercer. 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.
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.
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Quart. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i
el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en el seu
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part
resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 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.
Cinquè. 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 Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
3. 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.
Sisè. 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.
Setè. 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.
Vuitè. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
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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.
Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació dels imports no justificats.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no
justificats.
Dotzè. 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.
Tretzè. Incompliment
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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.
Catorzè. 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.

Quinzè. 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.
Setzè. 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.
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de dos-cents cinquanta-cinc mil euros
(255.000 €), amb la següent distribució:
- 155.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76260 de
l’anualitat 2017.
- 100.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432../762.. de
l’anualitat 2018.
Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
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Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer
de la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Setè.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis d’Educació
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial de l’ajut econòmic atorgat a l’AMPA Escola
Germanes Bartomeu, en el marc de la convocatòria de subvencions a favor
d’associacions de mares i pares d’alumnes per a l’any 2016.- 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:
“ATÈS que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 12 de maig de 2016, va
adoptar un acord (núm. 176/16) pel qual s’aprova la convocatòria i bases específiques
per l’atorgament de subvencions a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes,
per a l’any 2016, així com els seus annexos.
ATÈS que posteriorment, i derivat de l’anterior, la mateixa Junta de Govern, en sessió
de 29 de setembre de 2016, va adoptar un acord (núm. 477/16) pel qual s’aprovà
l’atorgament de subvencions destinades a favor d’associacions de mares i pares
d’alumnes, per l’any 2016, per un import total de quaranta mil euros (40.000,00 €).
VIST que l’article 9.2 de la Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Barcelona, de data 16 de gener de 2009 (BOP núm. 13, annex 1, de 15 de gener de
2009), que resulta d’aplicació a la present convocatòria per raons de caràcter
temporal, disposa que les subvencions atorgades no ha d’excedir, normalment, del
50% del cost de l’activitat a què s’apliquin.
ATÈS que finalitzat el termini de justificació, el projecte subvencionat a l’AMPA Escola
Germanes Bartomeu ha tingut un cost total inferior al previst en el moment de la
petició, la qual cosa suposa un finançament superior al 50% del seu cost definitiu, i
vista la Base específica núm. 13 de la convocatòria núm. 8243/16, relativa a l’import
individualitzat de les subvencions, en relació a la Base 19 relativa a les obligacions
dels beneficiaris on s’indica que el seu incompliment podrà suposar la revocació de la
subvenció concedida, s’ha de procedir a la revocació parcial de l’ajut atorgat, per un
import de 478,65 €.
VISTA la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per
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Decret núm. 3048/2016 de 14 d’abril (BOP de 22 d’abril de 2016), que en el seu
apartat 3.3.b. preveu la competència de la Junta de Govern per a la concessió de
subvencions en concurrència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’AMPA Escola Germanes Bartomeu, en el marc de la convocatòria de subvencions a
favor d’associacions de mares i pares d’alumnes per a l’any 2016, segons el següent
detall:
Entitat

NIF

Import
concedit

AMPA Escola Germanes
G08851909 3.448,00
Bartomeu
TOTAL REVOCACIÓ

Cost total
activitat
5.938,70

Import
revocació
(parcial)
478,65

Núm. Operació
concessió
1603004224

Posició
11

478,65

Segon.- ESTABLIR un període d’audiència de quinze dies hàbils des del següent a la
notificació de l’aprovació d’aquesta resolució per a que l’entitat esmentada presenti les
manifestacions i al·legacions que consideri oportunes, entenent que de no fer-ho,
aquesta revocació inicial passarà a ser definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’AMPA Escola Germanes Bartomeu.”
Gerència de Serveis d’Esports
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant el qual es concedeix un ajut econòmic de 114.291€ (cent
catorze mil dos-cents noranta-un euros) per a la realització d’esdeveniments
esportius d’interès per a la Ciutat de Barcelona, a celebrar l’any 2017, en el marc
del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir els
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en l’esmentat Pla.
2. D’acord amb el que estableix la clàusula 11 del Protocol, els instruments de
cooperació de la Diputació de Barcelona són els següents:
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a. Les Meses de concertació.
b. Els Catàlegs de serveis.
c. Els Programes complementaris.
3. La clàusula 15 del Protocol, d’altra banda, regula els suports puntuals, en els
termes següents:
“Clàusula 15. “Suports puntuals”
1. Els tres instruments de cooperació esmentats en les clàusules anteriors, tot i tenir
vocació d’exhaustivitat, no esgoten les vies de cooperació i assistència local que empara
el present Protocol general. I és que aquest instrument aspira dotar-se de certa flexibilitat
en la regulació de les relacions administratives entre diferents governs locals, d’acord
amb el principi de diferenciació i la consideració de l’asimetria territorial. A més, cerca
ajustar-se al màxim a la realitat dels governs locals i, en definitiva, tenir en compte les
diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de
dimensió i de capacitat de gestió dels mateixos.
2. En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, també poden atorgar-se, en el marc del present
Protocol, recursos no catalogats i no susceptibles d’instrumentar-se per via de les Meses
de concertació o dels Programes complementaris, sempre i quan al seu acte de
concessió s’acrediti la concurrència de raons d’interès públic, social, econòmic, o d’altres
que, estant degudament justificades, concorrin al cas concret.”

4. La clàusula 16.3 del Protocol estableix que els suports puntuals respecte dels quals,
a l’acte de concessió, s’acreditin les raons les raons d’interès públic, social,
econòmic, o d’altres degudament justificades, que concorren, i aquells l’atorgament
o la quantia dels quals sigui imposat per una norma legal, s’atorguen per concessió
directa.
5. Atès que l’Ajuntament de Barcelona ha sol·licitat a la Diputació un suport puntual
per als “Esdeveniments esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar
l’any 2017”.
6. Vist l’informe d’aquest centre gestor, en el qual s’acredita que en l’actuació
concorren raons d’interès públic, social, o econòmic, o d’altres degudament
justificades.
7. Atès que es considera que la col·laboració amb l’ens destinatari s’ha de formalitzar
a través d’un conveni, el qual ha de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de
la Llei 40/2015.
8. Vist que s’ha emès la 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 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Fonaments de dret
Vistos els apartats 7.2.e) i 7.1.d) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
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Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016,
publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016, complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17 de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm.
8656/17 de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CONCEDIR el suport puntual consistent en un ajut econòmic per a la
realització de l’actuació següent, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe del centre gestor que s’incorpora a
l’expedient:
Ens
Ajuntament
Barcelona

de

NIF

Actuació

Codi XGL

Aportació de la
Diputació (EUR)

P-0801900-B

Esdeveniments
esportius d’interès per
a la ciutat de Barcelona
a celebrar l’any 2017

17/Y/246791

114.291 €

Segon.- APROVAR la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza i regula la
concessió de l’actuació anterior, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D’ESPECIAL
INTERÈS PER A LA CIUTAT DE BARCELONA A CELEBRAR DURANT L’ANY 2017.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la
seva Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en aplicació de l’apartat
7.1.d) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, publicat al BOPB de 22 d’abril de
2016, complementada i modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17 de 5 de
setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17 de 14 de setembre de 2017 (BOPB de
19 de setembre de 2017); i assistida de la Secretària ......................., en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data ................., publicat al BOPB
núm. .............. de data .........................
D’altra part, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Sr. Jaume Asens Jodra, 4rt.
Tinent d’Alcalde, facultat per acord de ............. en sessió de data .......... de ......... de 2016, i
assistit/da del Sr. Jordi Cases Pallarés, Secretari de l’Ajuntament.
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents:
ANTECEDENTS
I.- El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu
Protocol general, que té com a finalitat establir els principis que regeixen el Pla i el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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II.- En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Barcelona ha sol·licitat a la Diputació
per a aquest exercici la concertació del suport puntual per als “Esdeveniments esportius
d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar l’any 2017”.
III.- Vist que s’ha emès la 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 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
IV.- La concessió del suport demanat en la sol·licitud anterior s’ha formalitzat
administrativament mitjançant conveni específic, el text del qual va ser aprovat per acord de
la Junta de Govern, de la Diputació de Barcelona, en sessió de data .........de..............de
2017.
V.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Barcelona de data
.........de..............de 2017, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva
formalització.
VI- Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents

PACTES
1. Objecte del conveni
El present Conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió d’un recurs que
consisteix en un ajut econòmic per a la realització de l’actuació “Esdeveniments esportius
d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar l’any 2017.
L’actuació anterior es concreta en la realització dels esdeveniments següents:
Ajuts per a esdeveniments organitzats per entitats esportives :
ESDEVENIMENT
Trofeu Internacional Natació
Adaptada
Torneig ITF Femení
Ciutat de Barcelona de
Natació
Trofeu Joan Compta
Trofeu de Bàsquet Cadira de
Rodes
Copa del Món de Bike Trial
Cursa Atlètica Jean Bouin
Trofeu
Internacional
de
Tennis Taula
Trofeu
Internacional
en
Cadira de rodes
Euroleague Hoquei herba

ORGANITZADOR
Federació Esportiva Catalana
Paràlisi Cerebral
Club Esportiu Hispano Francès
Club Natació Sant Andreu
Club de Tennis La Salut
Federació Catalana Esportiva
Minusvàlids Físics
Club Ot Pi de Biketrial
Mundo Deportivo
Federació Catalana de Tennis
Taula
Fundació Johan Cruyff
Federació Catalana de Hockey
TOTAL

IMPORT
de
5.000,00 €
16.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
de
2.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
19.000,00 €
71.000,00 €

Ajuts per a esdeveniments organitzats per l’Institut Barcelona Esports (IBE):

242

Àrea de Presidència
Secretaria General

ESDEVENIMENT
Mitja Marató de Barcelona
Marató de Barcelona
Triatló escolar
Duatló escolar
Cursa de la Mercè
Jornada Inclusiva

ORGANITZADOR
IBE
IBE
IBE
IBE
IBE
IBE
TOTAL

IMPORT
9.000,00 €
12.000,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
9.291,00 €
6.000,00 €
43.291,00 €

Si, per circumstàncies sobrevingudes, algunes de les activitats organitzades per entitats
esportives incloses en el conveni, no es poden dur a terme o es produís un canvi quant a
l’entitat organitzadora, s’haurà de comunicar els canvis a la Diputació de Barcelona, que
haurà de donar la seva conformitat, sense alteració en l’import total de l’ajut atorgat per a
aquestes activitats.
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 és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
de Barcelona d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91
de la Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
2. Obligacions de les parts
Les parts signatàries adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromissos
següents:
2.1.- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports (IBE):
2.1.1- Esdeveniments organitzats per entitats esportives:
2.1.1.1.- Material Imatge Corporativa Diputació de Barcelona:
a) En el cas de la Cursa Atlètica Jean Bouin: Col·locar 1 arc Diputació de Barcelona,
facilitat per aquesta, a l’arribada.
Es recollirà i retornarà l’arc a la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació
de Barcelona (Avinguda de la Ferreria, 11; Polígon la Ferreria 08110 Montcada i
Reixac).
b) En la resta d’esdeveniments: Col·locar 4 pancartes Diputació de Barcelona,
facilitades per aquesta, en els espais de competició.
Es recolliran i retornaran aquestes pancartes a les dependències de la Gerència
de Serveis d’Esports (Pg. de la Vall d'Hebron, 171; Recinte Mundet - Edifici
Migjorn, 1a planta, de Barcelona).
2.1.1.2.- Trofeus Diputació de Barcelona:

243

Àrea de Presidència
Secretaria General

a) En el cas de la Cursa Atlètica Jean Bouin: Lliurar els següents trofeus facilitats per
la Diputació de Barcelona:
 1 model Prestigi: Guanyador open masculí.
 1 model Prestigi: Guanyadora open femení.
 10 models Generalista: Guanyadors d’altres categories.
Els trofeus es recolliran a la Plataforma de Distribució Logística de la Diputació de
Barcelona (Avinguda de la Ferreria, 11; Polígon la Ferreria 08110 Montcada i
Reixac). En cas que no es lliuri algun dels trofeus, es retornaran a aquesta
mateixa seu.
b) En el cas del Trofeu Joan Compta: Lliurar els següents trofeus:
 1 model Prestigi: Guanyador masculí.
 1 model Prestigi: Guanyadora femenina.
 4 models Generalista: Guanyadors d’altres categories.
c) En el cas del Torneig ITF Femení: Lliurar els següents trofeus:
 2 models Prestigi.
 4 models Generalista.
d) En el cas del Trofeu Internacional Natació adaptada: Lliurar 10 trofeus, model
Generalista.
e) En el cas del Trofeu Internacional en cadira de rodes: Lliurar 24 trofeus, model
Generalista.
f) En la resta d’esdeveniments (a excepció de l’Euroleague hoquei herba en què no
es lliuren trofeus): Lliurar els següents trofeus:
 1 model Prestigi: Guanyador absolut de la categoria masculina.
 1 model Prestigi: Guanyadora absoluta de la categoria femenina.
Els trofeus referenciats en l’apartat b), c), d), e) i f) es recolliran a les dependències de
la Gerència de Serveis d’Esports (Pg. de la Vall d'Hebron, 171; Recinte Mundet Edifici Migjorn, 1a planta, de Barcelona). En cas que no es lliuri algun dels trofeus, es
retornaran a aquesta mateixa seu.
2.1.1.3.- Representació de la Diputació de Barcelona:
Vetllar per a que s’inviti amb antelació suficient a la Diputada delegada d’Esports de la
Diputació de Barcelona a la presentació i als actes oficials relacionats amb els
esdeveniments, per tal que intervingui i formi part de la taula, així com a l’acte de lliurament
de premis.
2.1.2- Esdeveniments organitzats per Institut Barcelona Esports (IBE):
2.1.2.1.- Material Imatge Corporativa Diputació de Barcelona:
a) En el cas de la Mitja Marató de Barcelona, la Marató de Barcelona i la Cursa de la
Mercè: Col·locar 1 arc Diputació de Barcelona, a la zona d’arribada.
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b) En la resta d’esdeveniments: Col·locar 4 pancartes Diputació de Barcelona,
facilitades per aquesta, en els espais de competició.
L’Institut Barcelona Esports (IBE) es farà càrrec d’instal·lar les pancartes als
espais de competició, de custodiar-les i de mantenir-les en bon estat.
2.1.2.2.- Trofeus Diputació de Barcelona:
En el cas de la Mitja Marató de Barcelona, la Marató de Barcelona i la Cursa de la
Mercè: Lliurar els següents trofeus facilitats per la Diputació de Barcelona:
 1 model Prestigi: Guanyador absolut de la categoria masculina.
 1 model Prestigi: Guanyadora absoluta de la categoria femenina.
2.1.2.3.- Representació de la Diputació de Barcelona:
Invitar amb antelació suficient a la Diputada delegada d’Esports de la Diputació de
Barcelona a la presentació i als actes oficials relacionats amb els esdeveniments, per tal
que intervingui i formi part de la taula, així com a l’acte de lliurament de premis.
2.2.- La Diputació de Barcelona:
2.2.1.- La prestació del següent suport:
CLASSE
RECURS
Ajut econòmic

DE

APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
(EUR)
114.291 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
G/40400/34100/46282

2.2.2.- Material Imatge Corporativa Diputació de Barcelona:
a) Cedir en préstec els materials d’imatge corporativa esmentats al punt 2.1.1.1a) i b)
b) Transportar i instal·lar l’arc esmentat al punt 2.1.2.1.a)
c) Fer arribar a l’Institut Barcelona Esports (IBE) les pancartes esmentades al punt
2.1.2.1.b) i deixar-les en custòdia a l’IBE fins a la finalització de l’actual mandat.
2.2.3.- Trofeus Diputació de Barcelona:
 Produir els trofeus esmentats als punts 2.1.1.2 i 2.1.2.2 i fer arribar a l’Institut
Barcelona Esports (IBE) els trofeus esmentats al punt 2.1.2.2
2.2.4.- Logotips Diputació de Barcelona:
 Facilitar els logotips de la Diputació de Barcelona.
3. Comissió de Seguiment
Per tal d’assolir una col·laboració més fluïda i estreta que doni compliment als interessos
d’ambdues parts, es constituirà una Comissió de seguiment paritària integrada per un/a
representant de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports, i per un/a
representant de l’Oficina d’Activitats Esportives de la Gerència de Serveis d’Esports de la
Diputació de Barcelona.
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La Comissió mantindrà, com a mínim, una reunió durant el període de vigència del present
conveni, i sempre que sigui convocada per una de les parts. Tindrà com a funció el
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels
signants, així com resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin
plantejar respecte del conveni.
4. Vigència del conveni
La vigència del present conveni comprendrà des de la data de la seva signatura fins el 30 de
juny de 2018.
5. Identificació i senyalització
a) En el cas de la Mitja Marató de Barcelona i la Marató de Barcelona:
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports (IBE), haurà
d’assegurar la presència del logotip de la Diputació de Barcelona com a mínim en aquell
material gràfic i de difusió on hi constin tots els patrocinadors de l’esdeveniment.
b) En la resta d’esdeveniments:
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports (IBE), haurà de
garantir la presència dels logotips de la Diputació de Barcelona, al material gràfic o de
difusió de l’esdeveniment que s’editi (cartells, anuncis, web, etc.)
6. Execució i justificació
Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el
període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports (IBE), haurà de presentar
la justificació econòmica, com a màxim el 30 de juny de 2018, en el model normalitzat, i la
següent documentació de justificació tècnica:
 Dossier sobre l’esdeveniment amb dades de participació, públic, organització, etc. i
dades relatives a la seva difusió (presència dels mitjans de comunicació, web, etc.).
 Recull fotogràfic.
Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
Altres persones diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que estiguin
habilitats per delegació d’una persona signatària, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la direcció de Serveis de Cooperació
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre
centralitzat de signataris admesos.
Amb caràcter general, la despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del
pressupost de depeses de l’ens destinatari.
L’Ajuntament de Barcelona ha de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat S4 “Justificació de despeses”,
d’acord amb la modalitat d’execució.
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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.
El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin respecte de la
sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la
baixa superior al 50 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, el centre gestor pot
proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut que pot ser total o
parcial.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les declarades
pluriennals.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de
comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement.
En cas que, l’ajut s’hagi concedit en referència a un percentatge del cost total, la
determinació de l’ajut a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost,
que en cap cas pot ser superior a l’aprovat.
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada.
En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de
l'import que correspongui.
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes
imputades.
Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de Barcelona i
d’altres administracions.
Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar
i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que
integra el seu sector públic.
L’Ajuntament de Barcelona pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del
Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, amb
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, com s’indica a
continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de
despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor.
c. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la majoria de
drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
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Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens, la
justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
L’ens destinatari tindrà a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o
ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
7. Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu, a l’Ajuntament de Barcelona, un
cop signat el conveni, prèvia presentació de la justificació de les despeses de l’actuació.
Es podran presentar justificacions parcials, que donaran lloc a pagaments parcials.
8. Audiència i tancament
Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i
s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal
d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació pendent.
Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels imports no justificats.
Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de sol·licitar
els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï
la compensació.
9. Protecció de dades
L’Ajuntament de Barcelona haurà de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en
endavant LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers sempre que ostentin la condició de “responsables dels fitxers” de les
dades personals a tractar en el decurs de les actuacions.
L’Ajuntament de Barcelona autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que
siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de
l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i enquestes
sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de
Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista
respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD.
La Diputació tindrà a disposició de l’ens destinatari còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista
i els tractaments subcontractats.
En cas que l’Ajuntament de Barcelona actuï com a intermediari entre altres entitats
(públiques o privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició
d’encarregat del tractament i que disposa de l’autorització dels diferents responsables dels
fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.
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El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
- Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades
per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts.
- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal,
i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les
previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
- Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre
l’empresa o empreses subcontractades.
- No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar prèviament
de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
L’Ens destinatari facilitarà les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els
termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis corresponents fent
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució
de l’ajut.
En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra
oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre).
10. Modificacions
Les modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i degudament
motivada per part de l’Ajuntament de Barcelona presentada a la Diputació com a molt tard
un mes abans de la finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que el
va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà
resolt el conveni.
Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a l’altra part per
danys i perjudicis.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
b) Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 11.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
e) L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
f) Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.
13. Marc normatiu
Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, constitueixen la llei del present conveni.
Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
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m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i
bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de l’esmentada
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al registre
d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració
i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació de
Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós-administratiu.
15. 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’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests
mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent catorze mil dos-cents
noranta-un euros (114.291 €) a favor de l’Ajuntament de Barcelona, amb càrrec a
l’aplicació G/40400/34100/46282 del vigent pressupost de la corporació.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

251

Àrea de Presidència
Secretaria General

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització per travessar la
carretera amb maquinària pesada, a la carretera BV-2116, al terme municipal de
Castellet i la Gornal, a favor de S.A. Reverté, Productes Minerals, en resolució de
l’expedient núm. 2017/6035.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 22/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de S.A. Reverté, Productes Minerals de data 17 de maig de 2017
en el qual es sol·licita autorització per travessar la carretera amb maquinària pesada, a
la carretera BV-2116 al PK 0+840, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2017/6035).
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb l'article 102 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres,
mitjançant ofici de data 15/06/2017, notificat en forma en data 03/07/2017, es va
requerir l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud.
En data 20/07/2017 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 14/08/2017, 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 S.A. Reverté, Productes Minerals en data 17 de maig
de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Haurà d’estar garantida la seguretat vial. A tal efecte, es senyalitzarà l’encreuament
de calçada amb operaris amb banderoles a cada costat del mateix.
- Caldrà reparar tot deteriorament que s’ocasioni a la carretera i els seus elements
amb motiu d’aquests encreuaments.
- En tot moment la calçada restarà lliure d’arrossegaments i material que es pugui
despendre dels vehicles.
- Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser
els mateixos que hi havia amb anterioritat a aquests encreuaments.
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- Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització que caldrà
sol·licitar al Servei Català de Trànsit.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a S.A. Reverté, Productes Minerals, autorització
per travessar la carretera amb maquinària pesada, a la carretera BV-2116 al PK
0+840, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal
(expedient núm. 2017/6035), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a S.A. Reverté, Productes Minerals, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellet i la Gornal (08729), Ctra. N-340 km 1196,
amb indicació dels recursos procedents.”
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vacarisses, en resolució de l’expedient núm. 2017/9270.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 21/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vacarisses de data 18 de juliol de 2017 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera
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BV-1212 del PK 0+000 al PK 0+254, ambdós marges, tram travessera, al terme
municipal de Vacarisses (expedient núm. 2017/9270).
En data 20/10/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vacarisses en data 18 de juliol de
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
afectada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades. En cas necessari es disposaran nous embornals.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
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indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995 i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vacarisses, autorització d’obres
d'urbanització, a la carretera BV-1212 del PK 0+000 al PK 0+254, ambdós marges,
tram travessera, al terme municipal de Vacarisses (expedient núm. 2017/9270), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Vacarisses, amb domicili a
efectes de notificacions a Vacarisses (08233), carrer de Pau Casals, 17, amb indicació
dels recursos procedents.”
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de treballs d’estassada
de vegetació, a les carreteres BV-2421 i BV-2422, al terme municipal de Corbera
de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2017/9291.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 06/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de la mateixa data en el
qual es sol·licita autorització per a la realització de treballs d’estassada de vegetació,
a la carretera BV-2421 del PK 5+391 al PK 5+600 marge esquerre i del PK 7+600 al
PK 7+700, ambdós marges, i a la carretera BV-2422 del PK 0+351 al 0+634 ambdós
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Corbera de Llobregat (expedient
núm. 2017/9291).
En data 24/10/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en data 06 de
setembre de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 76.1 i 168 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
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.

261

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Ajuntament de Corbera de Llobregat, autorització
de treballs d’estassada de vegetació, a la carretera BV-2421 del PK 5+391 al PK
5+600 marge esquerre i del PK 7+600 al PK 7+700 ambdós marges, i a la carretera
BV-2422 del PK 0+351 al 0+634 ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Corbera de Llobregat (expedient núm. 2017/9291), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament de Corbera de Llobregat, amb
domicili a efectes de notificacions a Corbera de Llobregat (08757), carrer de La Pau, 5,
amb indicació dels recursos procedents.”
51.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de treballs d’estassada
de vegetació, a la carretera BV-2002, al terme municipal de Santa Coloma de
Cervelló, en resolució de l’expedient núm. 2017/10156.- 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 27/09/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Comunitat de Regants Canal Dreta Riu Llobregat de data 22
de setembre de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització de treballs
d’estassada de vegetació, a la carretera BV-2002 del PK 3+500 al PK 4+500, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient
núm. 2017/10156).
En data 24/10/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per Comunitat de Regants Canal Dreta Riu Llobregat en
data 22 de setembre de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995 i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a la Comunitat de Regants Canal Dreta Riu
Llobregat, autorització de treballs d’estassada de vegetació, a la carretera BV-2002 del
PK 3+500 al PK 4+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa
Coloma de Cervelló (expedient núm. 2017/10156), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comunitat de Regants Canal Dreta Riu
Llobregat, amb domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Llobregat (08830),
carrer Osca núm. 7, b, amb indicació dels recursos procedents.”
52.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Mura, en resolució de l’expedient núm. 2017/10157.- 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 04/10/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Mura de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la
carretera BV-1223 al PK 1+380, marge esquerre, i al PK 2+300, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Mura (expedient núm. 2017/10157).
En data 16/10/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Mura en data 04 d'octubre de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar
complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera al llarg
de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 centímetres o gual
adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Es mantindrà en bon estat de
conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- No es produiran arrossegaments a la calçada de la carretera.
- El condicionament dels accessos s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten
a la present autorització. L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions
establertes a la figura “A” del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”.
- Els accessos autoritzats, així com el viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
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Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’actual a dia de la sol·licitud. Qualsevol canvi d’ús s’haurà de
sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
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classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
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derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995 i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Mura, autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1223 al PK 1+380, marge esquerre,
i al PK 2+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mura (expedient núm.
2017/10157), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Mura, amb domicili a
efectes de notificacions a Mura (08278), Plaça de l'Ajuntament s/n, amb indicació dels
recursos procedents.”
53.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’enderroc
d’edificació, a la carretera C-154, al terme municipal de Gurb, en resolució de
l’expedient núm. 2017/8810.- 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 31/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’empresa BOVI VIC, SL de data 7 de juliol de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’enderroc d'edificació, a la
carretera C-154 al PK 4+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Gurb (expedient núm. 2017/8810).
En data 19/09/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’empresa BOVI VIC, SL en data 7 de juliol de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.

270

Àrea de Presidència
Secretaria General

Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995 i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’empresa BOVI VIC, SL, autorització d’obres
d’enderroc d'edificació, a la carretera C-154 al PK 4+500, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2017/8810), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa BOVI VIC, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a Gurb (08503), Ctra. C-17 KM 65,5, amb indicació dels
recursos procedents.”
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres de nou accés, a
la carretera BV-4656, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà, a favor de
Garajes i Estaciones de Servicio, S.A.U., en resolució de l’expedient núm.
2017/8812.- 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 31/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U. de data 24 de juliol
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de nou accés, a
la carretera BV-4656 del PK 7+190 al PK 7+194, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà (expedient núm. 2017/8812).
En data 03/10/2017, els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U. en data 24
de juliol de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 100.1 i 128.1 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- S’intentarà que el pendent de l’accés no sigui superior al 4% en els seus primers 5
metres de fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera, en el
seu pas per l’accés, mitjançant un gual adaptat. Si no és viable l’execució d’un gual,
es donarà continuïtat a les aigües de la cuneta de la carretera mitjançant un tub de
diàmetre mínim de 40cm. El gual o el tub es mantindran en bon estat de
conservació per part del sol·licitant.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
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responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials i
d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra operació que
dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es dipositaran en el
lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de manera que no la
perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes condicions una vegada
finalitzats els mateixos.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que
tinguin fins a 4 metres d'amplada.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995 i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U.,
autorització d’obres de nou accés, a la carretera BV-4656 del PK 7+190 al PK 7+194,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà
(expedient núm. 2017/8812), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Garajes y Estaciones de Servicio, S.A.U.,
amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08037), carrer Provença, 309-315,
amb indicació dels recursos procedents.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sobre les obres del “Projecte
constructiu de la travessera urbana de la BV-2005 entre el PK 1+873 i el PK
2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts”, per un import total de 627.108, 64 €.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
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1.

En el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, la Diputació de Barcelona és
l’entitat titular de la carretera BV-2005. Aquesta via és gestionada per la Diputació
a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora
de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.

3.

Actualment, la travessera de Sant Vicenç dels Horts del tram de la carretera BV2005 entre el PK 1+873 i el PK 2+302, anomenada Avinguda Central de Sant
Antoni, presenta les característiques d’una carretera de caràcter interurbà. La
urbanització actual compta amb una calçada de més de 7 m d’amplada i es limita
a la pavimentació de la calçada mitjançant paviment bituminós. Es tracta de sòl
classificat d’urbà. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és titular de l’espai
comprès entre la carretera actual i les tanques de les finques privades. L’espai
públic no està urbanitzat, mancant voreres i itineraris de vianants continus, de
manera que l’espai entre la calçada i les tanques de les propietats privades es
troba sense ordenar.

4.

En una primera i segona fase, ja es va realitzar per la Diputació de Barcelona la
reurbanització i pacificació dels trams anteriors de la travessera BV-2005 i, a
petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objecte de completar la
seva reurbanització per tal de donar continuïtat a les actuacions executades,
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 de la travessera urbana de la BV-2005 entre el PK 1+873 i el PK
2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts”. Aquest projecte constructiu recull una
proposta de reurbanització de la travessera de la carretera BV-2005 en el tram de
la mateixa situat entre el PK 1+873 (carrer Canigó) i el PK 2+302 (carrer
Fundadors), amb un import de 1.695.924,01 euros (IVA inclòs).

5.

La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.

6.

Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que
restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta
d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.

7.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, 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.

8.

L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en
1.695.924,01 EUR, IVA inclòs, amb la següent assignació del repartiment del cost
entre ambdues parts:
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Cost

9.

(IVA
inclòs)

Total

Diputació
de
Barcelona

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

1.695.924,01 EUR

627.108,64 EUR

1.068.815,37 EUR

Per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni, en l’exercici 2017.

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, 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 d’1.695.924,01 EUR, dels
quals 627.108,64 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 i
la resta d’1.068.815,37 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.
16. 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
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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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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
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de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni,
en nom i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, referent a l’execució de les obres
del “Projecte constructiu de la travessera urbana de la BV-2005 entre el PK 1+873 i el
PK 2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts” (Codi: 3282-PC-02), tot això d’acord amb el
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS
HORTS SOBRE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA TRAVESSERA
URBANA DE LA CTRA. BV-2005
ENTRE EL PK 1+873 I EL PK 2+302. TM SANT VICENÇ DELS HORTS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, representat per l’l·lma. Alcaldessa
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Maria Teresa Aymerich Boltà, i assistida per la Secretària de
la Corporació, Sra. Cristina Gelabert Oriol.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-2005, en el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II.- Es tracta de sòl classificat d’urbà. L’Ajuntament és el titular de l’espai comprès entre la
carretera actual i les tanques de les finques privades.
III. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
IV. Actualment, la travessera de Sant Vicenç dels Horts del tram de la carretera BV-2005
entre el PK 1+873 i el PK 2+302, anomenada Avinguda Central de Sant Antoni, presenta les
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característiques d’una carretera de caràcter interurbà. La urbanització actual compta amb
una calçada de més de 7 m d’amplada i es limita a la pavimentació de la calçada mitjançant
paviment bituminós. L’espai públic no està urbanitzat, mancant voreres i itineraris de
vianants continus, de manera que l’espai entre la calçada i les tanques de les propietats
privades es troba sense ordenar.
V. En una primera i segona fase, ja es va realitzar per la Diputació de Barcelona la
reurbanització i pacificació dels trams anteriors de la travessera BV-2005, i a petició de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i amb l’objecte de completar la seva reurbanització
per tal de donar continuïtat a les actuacions executades, 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 de la travessera urbana de la BV-2005 entre
el PK 1+873 i el PK 2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts”. Aquest projecte constructiu
recull una proposta de reurbanització de la travessera BV-2005 en el tram de la mateixa
situat entre els PK 1+873 (carrer Canigó) i el PK 2+302 (carrer Fundadors), amb un import
d’1.695.924,01 euros (IVA inclòs).
VI. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la licitació i 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.
VII.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 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.
VIII.- 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.
IX.- La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant Vicenç
dels Horts, de les obres del “Projecte constructiu de la travessera urbana de la BV-2005
entre el PK 1+873 i el PK 2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts” (Codi: 3282-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 1.695.924,01 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts:
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Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació
Barcelona

de

1.695.924,01 EUR

627.108,64 EUR

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
1.068.815,37 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 de la travessera urbana
de la BV-2005 entre el PK 1+873 i el PK 2+302. TM de Sant Vicenç dels Horts” (Codi:
3282-PC-02, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb
un import total d’1.695.924,01 EUR, IVA inclòs, dels quals 627.108,64 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102, i 1.068.815,37 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000,
totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. La
Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec
a l’aplicació de 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 17 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,

-

la licitació i contractació d’aquestes obres, i
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 licitació i d’execució de les obres, el
seu import serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament.
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
amb una aportació econòmica d’1.068.815,37 EUR, corresponent al cost de l’actuació
inicialment previst i assumit.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 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.
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.
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Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que
estiguin fora de la calçada, 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-2005 i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de contenció dels vehicles.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.
b). Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts, referents a l'execució de les obres, seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
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Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
En cas d’incompliment de les obligacions o compromisos assumits per part d’alguna de les
administracions signants, la part que es consideri lesionada notificarà a la part incomplidora
un requeriment perquè compleixi en un termini de 5 dies on constin les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la
comissió de seguiment descrita al pacte desè.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que
hagi fet el requeriment notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni, que en cap cas meritarà indemnitzacions per danys i perjudicis.
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
interpretació, vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present
conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: Maria Teresa Aymerich Boltà, Alcaldessa
Presidenta; Cristina Gelabert Oriol, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i
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Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total d’1.695.924,01 EUR dels quals 627.108,64
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 i, la resta d’1.068.815,37 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65000 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 de Sant Vicenç
dels Horts, als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per
ambdues parts. 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 la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, 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, a través del tràmit corresponent al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i així mateix,
procedir a trametre en el seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis,
una vegada aquest hagi estat signat pels legals representants d’ambdues parts.”
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells sobre les obres del projecte
constructiu de “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera
BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells,
l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana”, per un import total de
1.143.705,58 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BP-1432 és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona,
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Aquesta via, entre altres termes municipals, transcorre per Bigues i Riells.

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.

Periòdicament, la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació de Barcelona per tal
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d’identificar els trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les
actuacions escaients per tal de millorar les condicions d’aquestes vies.
4.

Pel que fa a la sinistralitat, la carretera BP-1432 s’ha identificat com un Itinerari
d’Alt Risc d’Accidentalitat (IARA) des del PK 24+949 fins el 30+180 (període 20072011) i alguns dels seus trams han estat identificats com a trams de concentració
d’accidents (TCA), concretament els que van dels PK 24+000 al 24+999 i del
28+000 al 28+999 (període 2009-2013).

5.

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 de
Barcelona, ha redactat el projecte executiu de les obres “Mesures contra la
sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM
Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa
Eulàlia de Ronçana” (Codi: 4792-PC-06), que té un import total d’1.202.099,96
euros (IVA inclòs).

6.

El projecte, que l’esmentada Oficina Tècnica ha lliurat a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, afecta diversos trams de la carretera BP1432, situats en els termes municipals de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells,
l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana, preveu actuacions de
millores de ferm, d’itineraris de vianants i de senyalització horitzontal i vertical, així
com la reordenació de l’espai de la calçada, sobretot en cruïlles, nous passos de
vianants, proteccions i abalisaments, etc.

7.

L’Ajuntament de Bigues i Riells ha de cofinançar la part d’obra que afecta el seu
municipi per un import de 58.394,38 EUR.

8.

La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les
obres previstes en el projecte de referència, que s’executaran sota la supervisió
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

9.

Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que
restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Bigues i Riells,
una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni
de col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.

10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, 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.
11. Per part de l’Ajuntament de Bigues i Riells s’ha aportat el certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte
del conveni, en l’exercici 2017.
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12. 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”.
13. 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.
14. Atès que per la Diputació es compleixen 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.
15. 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.
16. 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.
17. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total d’1.202.099,96 EUR, dels
quals 1.143.705,58 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61105 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i
la resta de 58.394,38 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65000 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.
18. 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. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
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tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni,
en nom i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Bigues i Riells, referent a l’execució de les obres del
projecte executiu de “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera
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BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla
del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana” (Codi: 4792-PC-06), en el tram de la
carretera BP-1432 afectat per les obres dintre del terme municipal de Bigues i Riells,
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 BIGUES I RIELLS SOBRE
LES OBRES DEL PROJECTE “MESURES CONTRA LA SINISTRALITAT A L’ITINERARI
D’ALT RISC A LA CTRA. BP-1432 PK 17+648 AL 32+900. TM S. FELIU DE CODINES,
BIGUES I RIELLS, L’AMETLLA DEL VALLÈS, LA GARRIGA
I STA. EULÀLIA DE RONÇANA”
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 BIGUES I RIELLS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de
l’Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr.
Antonio José Hierro Medina.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BP-1432 és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta via, entre
altres termes municipals transcorre per Bigues i Riells.
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. Periòdicament, per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’analitza
l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació de Barcelona per tal d’identificar els trams
amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les actuacions escaients per tal de
millorar les condicions d’aquestes vies.
IV. Pel que fa a la sinistralitat, la carretera BP-1432 s’ha identificat com un Itinerari d’Alt Risc
d’Accidentalitat (IARA) des del PK 24+949 fins el 30+180 (període 2007-2011) i alguns dels
seus trams han estat identificats com a trams de concentració d’accidents (TCA),
concretament els que van dels PK 24+000 al 24+999 i del 28+000 al 28+999 (període 20092013).
V. 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 de Barcelona, ha redactat
el projecte executiu de les obres “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la
carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells,
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l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana” (en endavant, document tècnic
de referència), en el qual es fa una proposta de millora per un import total d’1.202.099,96
euros (IVA inclòs), i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
El projecte, que afecta diversos trams de la carretera BP-1432, situats en els termes
municipals de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa
Eulàlia de Ronçana, preveu actuacions de millores de ferm, d’itineraris de vianants i de
senyalització horitzontal i vertical, així com la reordenació de l’espai de la calçada, sobretot
en cruïlles, nous passos de vianants, proteccions i abalisaments, etc.
VI. L’Ajuntament de Bigues i Riells ha de cofinançar la part d’obra que afecta al seu municipi
per un import de 58.394,38 EUR.
VII. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en el document tècnic de referència, que s’executaran sota la supervisió de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, 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 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 de Bigues i Riells,
en ordre a l’execució, en el tram de la carretera BP-1432 afectat pel document tècnic de
referència dins del terme municipal de Bigues i Riells, de les obres previstes en el projecte
constructiu de “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK
17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga
i Santa Eulàlia de Ronçana” (Codi: 4792-PC-06), així com la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per
la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació prevista en el projecte dins de l’àmbit del terme
municipal de Bigues i Riells en 773.708,10 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a càrrec de
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Bigues i Riells, pel que fa al tram de la
carretera afectat dintre d’aquest municipi.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
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-

l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Mesures contra la
sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM
Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia
de Ronçana” (Codi: 4792-PC-06), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, amb un import total d’1.202.099,96 EUR, IVA inclòs, dels
quals 1.143.705,58 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61105 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017 i 58.394,38 EUR
correspon a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Bigues i Riells, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65000 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la
modificació de crèdit corresponent,

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.

Un cop executades les obres objecte d’aquest conveni, i dintre de l’àmbit de les obres
realitzades en el tram de la carretera situat en el terme municipal de Bigues i Riells, la
Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada
de la carretera BP-1432 i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, així com dels
elements de contenció dels vehicles.
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Bigues i Riells
L’Ajuntament de Bigues i Riells designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les
obres.
L’Ajuntament de Bigues i Riells es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 58.394,38 EUR.
L’Ajuntament de Bigues i Riells ha de presentar davant de la Diputació de Barcelona un
certificat expedit per la Intervenció Municipal acreditatiu de la disponibilitat pressupostària,
en el pressupost municipal del vigent exercici, de l’import abans referit, que representaria la
quantia màxima per poder finançar la seva part de l’import total de les obres en el supòsit
que no es produís cap baixa en la seva licitació.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import estarà destinat a minvar l’aportació prevista de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Bigues i Riells procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui
com a aportació al finançament de les obres, un cop li 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.
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades en el tram de la
carretera situat en el terme municipal de Bigues i Riells, l’Ajuntament de Bigues i Riells
s’encarregarà, des de la finalització de les obres, de la conservació i el manteniment de la
resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de referència, en el tram afectat de la
carretera BP-1432 situats dins del seu terme municipal, que no hagin estat assignats a la
competència de la Diputació segons el Pacte anterior d’aquest conveni.
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Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que
estiguin fora de la calçada, aniran amb càrrec a l’Ajuntament.
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.
Quart.- 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 els anteriors
pactes d’aquest conveni.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Bigues i Riells: Joan Josep Galiano Peralta, Alcalde President;
Antonio José Hierro Medina, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total d’1.202.099,96 EUR, dels quals
1.143.705,58 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61105 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 58.394,38 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/65000 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.
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Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Bigues i Riells,
als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues
parts. 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 la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, 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, a través del tràmit corresponent al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i així mateix,
procedir a trametre en el seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis,
una vegada aquest hagi estat signat pels legals representants d’ambdues parts.”
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, als efectes de
l’aprovació de la formalització de preacord 17/X/247177 “Traspàs de titularitat
d’un tram de la carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera
BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520” i, en conseqüència, atorgar un recurs
econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, per un import total de 2.501.640 €.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10295/16) de data 24
d’octubre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
P0824500C
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i
execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre
el PK 0+000 i el PK 0+520
2.501.640,00
2016
2.501.640,00
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Complement sectorial

2. En data 31 d’octubre 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
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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. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-5152, en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, la qual és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació.
5. Amb l’objecte d’implementar per part de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet els compromisos en ordre al traspàs del tram de la
carretera BV-5152, des del PK 0+000 al PK 0+520, d’establir les condicions per a
l’execució de les obres, determinar el règim de finançament de l’actuació d’acord
amb els àmbits de titularitat de l’espai públic, s’ha elaborat la minuta d’un conveni
de col·laboració, a formalitzar entre ambdues administracions.
6. 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.
Fonaments de dret
1. 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”.
2. 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, que 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 i que vagin
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
3. D’acord amb el que disposa la disposició addicional 96ª de la llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, el destí del superàvit
pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 2016, es prorroga pel 2017.
4. Atès que mitjançant informe emès per l’interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 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.
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5. 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), complementada i modificada
per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per
decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de
2017).
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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
P0824500C
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i execució d’obres
d’urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520
17/X/247177
2.501.640,00
Anualitat

Import (EUR)

2017
Ajut econòmic

2.501.640,00

Termini màxim d’execució
i justificació
30 de novembre de 2018

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, i facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22
d’abril de 2016), complementada i modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5
de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB
de 19 de setembre de 2017), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de
juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB d’ agost de 2016.
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET representat per l’Il·lma. Alcaldessa
Sra. Núria Parlón Gil, assistida pel secretari de l’ens, Sr. Francisco J. Ezquiaga Terrazas.
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
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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 Santa Coloma de Gramenet 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.

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”.

IV. 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, que 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 i que vagin assignades a municipis
que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.
V.

Atès que mitjançant informe emès per l’interventor de l’ens local destinatari s’ha
acreditat el compliment dels requisits establerts a la 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.

VI. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10295/16), de data 24
d’octubre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
P0824500C
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i
execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152
entre el PK 0+000 i el PK 0+520
2.501.640,00 euros
2016
2.501.640,00 euros
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Complement sectorial

VII. 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
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instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
VIII. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona s’han
compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació “Traspàs de titularitat
d’un tram de la carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera BV5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520”. A aquests efectes, l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet ha redactat el “Projecte executiu d’urbanització a la carretera BV5152 entre el PK 0+000 i el 0+520 (Pg. Llorenç Serra F II i Pont Vell) i del Passeig
Salzereda FI (entre Lluis Companys i Pompeu Fabra)”, amb un PEC de 6.593.066,76 €.
Aquest projecte es desglossa en dos capítols:
 Urbanització de la BV-5152 (Pg. Llorenç Serra Fase II i Pont Vell), amb un PEC de
4.483.678,66 € (IVA inclòs), del qual la Diputació de Barcelona finança la part del
projecte de l’àmbit de la carretera fins 2.501.640,00 € (IVA inclòs) i l’Ajuntament
finança la resta, 1.982.038,66 € (IVA inclòs).
 Pg. Salzereda Fase I (entre c/ Ll. Companys i c/ Pompeu Fabra), amb un PEC de
2.109.388,10 €, totalment finançat per l’Ajuntament
D’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic, correspon a l’àmbit de titularitat
de la Diputació de Barcelona finançar el 55,79436 per cent del capítol “Urbanització a la
carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el PK 0+520”, que ascendeix a un import de
2.501.640,00 €.
Aquest projecte constructiu té per objecte la definició a nivell executiu de les obres
necessàries de reurbanització de la travessera urbana BV-5152 i del seu pont sobre el
riu Besós, al seu pas pel municipi de Santa Coloma de Gramenet. Amb aquest
arranjament del pont i de la travessera i del seu entorn immediat es pretén assolir tres
objectius principals tals com: la millora de la seguretat viària, de l’accessibilitat i la
mobilitat.
IX. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-5152, en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, la qual és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació.
X.

En data 31 d’octubre 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 modificar la periodificació inicialment
prevista (2016) i aprovar la formalització del preacord esmentat amb càrrec a l’anualitat
2017. 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.

XI. 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.
XII. 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
........
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 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 la implementació per part de la Diputació de Barcelona i
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels compromisos que s’especifiquen en
els pactes següents en ordre al traspàs del tram de la carretera BV-5152, des del PK
0+000 al PK 0+520 (incloent-hi l’estructura i la superestructura del pont) i establir les
condicions per la execució de les obres del “Projecte executiu d’urbanització a la
carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el 0+520 (Pg. Llorenç Serra FII i Pont Vell) i del
Passeig Salzereda FI (entre Lluis Companys i Pompeu Fabra)”, quant a l’àmbit
corresponent a la Diputació de Barcelona, inclosa a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
P0824500C
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i execució
d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i
el PK 0+520
17/X/247177

Actuació
Codi XGL
Aportació
de
Diputació (EUR)

la

2.501.640,00
Anualitat

Import (EUR)

2017

2.501.640,00

Periodificació

Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Termini
màxim
d’execució
i
justificació
30 de novembre
de 2018

Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:

300

Àrea de Presidència
Secretaria General

Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/50100/45301/76262............2.501.640,00 euros

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 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària I Sostenibilitat Financera.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-5152, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’execució de les
obres contingudes al “Projecte executiu d’urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK
0+000 i el 0+520 (Pg. Llorenç Serra FII i Pont Vell) i del Passeig Salzereda FI (entre Lluis
Companys i Pompeu Fabra)”, quant a les obres corresponents a l’àmbit de la Diputació de
Barcelona, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en les
actuacions detallades 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 Santa Coloma de Gramenet serà l’administració que durà a terme
l’aprovació, licitació i execució de les obres del “Projecte executiu d’urbanització a la
carretera BV-5152 entre el PK 0+000 i el 0+520 (Pg. Llorenç Serra F II i Pont Vell) i del
Passeig Salzereda FI (entre Lluis Companys i Pompeu Fabra)”, amb un pressupost
d’execució per contracta total de 6.593.066,76 euros. Talment, s’encarregarà de la
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres, que podrà executar
amb mitjans propis o contractació externa, a càrrec de l’Ajuntament.
Aquest projecte es desglossa en dos capítols:
 Urbanització de la BV-5152 (Pg. Llorenç Serra Fase II i Pont Vell), amb un PEC de
4.483.678,66 € (IVA inclòs), del qual la Diputació de Barcelona finança la part del
projecte de l’àmbit de la carretera fins 2.501.640,00 € (IVA inclòs) i l’Ajuntament
finança la resta, 1.982.038,66 € (IVA inclòs).
 Pg. Salzereda Fase I ( entre c/ Ll. Companys i c/ Pompeu Fabra), amb un PEC de
2.109.388,10 €, totalment finançat per l’Ajuntament
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6. L’aportació econòmica de l’Ajuntament a l’execució de les obres “Urbanització de la BV5152 (Pg. Llorenç Serra Fase II i Pont Vell)”, corresponent amb l’àmbit municipal és de
un milió nou-cents vuitanta-dos mil trenta-vuit euros amb seixanta-sis cèntims
(1.982.038,66 €).
7. En el cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, pel
que fa al capítol “Urbanització de la BV-5152 (Pg. Llorenç Serra Fase II i Pont Vell)”,
cofinançat entre l’Ajuntament i la Diputació, l’import de la baixa recaurà proporcionalment
a cada aportació, sense necessitat de subscriure una nova addenda. No obstant això, el
referit import quedarà com a romanent fins a l’acabament de les obres, per tal que, si fos
necessari, serveixi per cobrir possibles desviacions sobrevingudes davant l’execució de
les mateixes.
8. L’ens beneficiari notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat l’
aprovació de l’expedient de contracció, adjudicació i la formalització del contracte d’obres
del Projecte objecte del present conveni. Així mateix, notificarà l’aprovació i adjudicació
dels contractes de serveis de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de
seguretat i salut.
9. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
10. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’obliga a executar les obres tal i com estan
previstes en el “Projecte executiu d’urbanització a la carretera BV-5152 entre el PK
0+000 i el 0+520 (Pg. Llorenç Serra FII i Pont Vell) i del Passeig Salzereda FI (entre Lluis
Companys i Pompeu Fabra)“, en el benentès que qualsevol canvi al projecte que afecti a
l’àmbit de titularitat de la Diputació, necessitarà informe favorable d’aquesta.
11. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet remetrà a la Diputació de Barcelona
notificació del corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del procediment per
al traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-5152 entre
els PKi 0+000 i el PKf 0+520, abans de la signatura del conveni.
12. En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’expropiació forçosa i/o l’ocupació
temporal de terrenys necessaris per a l’execució dels projectes, l’Ajuntament
s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos i comunicarà a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat la disponibilitat d’aquests.
13. Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més amunt, l’ens
destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes envers la Diputació de Barcelona.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet serà el titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram
traspassat.
4. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
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2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
5. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i
el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en el seu
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part
resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
6. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un
altre representant tècnic de l’Ajuntament.
3. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per
al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
4. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
5. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
7. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El termini de justificació finalitza el 15 de desembre 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, acompanyada de la certificació mensual de les obres i factura del
contractista, amb el corresponent desglossament de l’import atribuïble a l’àmbit de la
Diputació de Barcelona.
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà:
Memòria econòmica especifica signada per l’alcaldessa que contingui la projecció dels
efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es derivin de la inversió
durant la seva vida útil, valorant les despeses de manteniment, els possibles ingressos o
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la reducció de despeses que generi. Aquesta memòria haurà de comptar amb la
conformitat de l’Interventor.
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.
8. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la
justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
9. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
10. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
11. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
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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.
12. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació de cada actuació, s'ha d'habilitar un termini
d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal de poder
al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha d’aprovar la revocació dels imports no
justificats.
13. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
14. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
15. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les
relacions interadministratives i de cooperació.
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16. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
17. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
18. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de DOS MILIONS CINC-CENTS
UN MIL SIS-CENTS QUARANTA euros (2.501.640,00 €), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/76262 de l’anualitat 2017, amb les condicions
assenyalades en la Disposició addicional 96a de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals per a 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.
Sisè.- REMETRE electrònicament el conveni a la Sindicatura de Comptes, dins dels
tres mesos següents a la seva subscripció.”
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’esmena d’un error material de fet de l’acord núm. 572/17, aprovat per la Junta
de Govern en sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera, sobre les obres del projecte constructiu de
“Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba crta. BV-1202 PK 9+100 TM Abrera”.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 acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2017 (ref.reg.: 572/17) es va aprovar la
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minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de Barcelona
amb l'Ajuntament d’Abrera, amb la finalitat de l’execució de les obres del projecte
constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100.
TM Abrera” (Codi: 2280-PC-02).
2. Vist el certificat emès pel Secretari de l’Ajuntament d’Abrera en data 10 de
novembre de 2017, sobre l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2017, aprovant
l’esborrany del conveni sobre les obres referides, a formalitzar amb la Diputació de
Barcelona, el contingut literal del qual s’adjunta com annex a l’esmentada
certificació.
3. Atès que de la confrontació del text de l’esborrany de conveni aprovat per
l’Ajuntament amb el text de la minuta del mateix conveni aprovada per la Diputació,
resulta que s’ha produït un error material de fet, el qual es detalla i és objecte de
rectificació en el sentit que s’indica en la part dispositiva del present Dictamen.
4. Vista la petició de rectificació de l’error material consegüent que ha estat formulada
pel Secretari de l’Ajuntament d’Abrera en data 20 de novembre de 2017
Fonaments de dret
1. Vist el que disposa l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, referent a la rectificació dels
errors materials de fet.
2. Vist el punt 3. 4. i. 3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, a l’empara de l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació de
l’error material de fet produït en l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta
Diputació, en sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2017 (Núm. registre
resolucions: 572/17), pel qual es va aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració, a
formalitzar per la Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament d’Abrera, amb la finalitat de
l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de
Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100. TM Abrera” (Codi: 2280-PC-02).
En virtut d’aquesta rectificació, en el Pacte Primer de la minuta del conveni, on diu:
(...)
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“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 d’Abrera, en ordre a
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal d’Abrera, de les obres del projecte
constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100. TM
Abrera” (Codi: 2280-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 347.914,71 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Abrera:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació
Barcelona

347.914,71 EUR

211.247,43 EUR

de

Ajuntament d’Abrera
136.667,28 EUR

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.”
(...)

ha de dir:
(...)
“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 d’Abrera, en ordre a
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal d’Abrera, de les obres del projecte
constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100. TM
Abrera” (Codi: 2280-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 347.914,71 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Abrera:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació
Barcelona

347.914,71 EUR

211.247,43 EUR

de

Ajuntament d’Abrera
136.667,28 EUR

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.
Per qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força
major, la desviació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en
aquest conveni.
Si el desviament econòmic produït en el transcurs de les obres és per modificacions o
millores, aquest serà assumit per cada administració, d’acord amb l’àmbit de titularitat.
En tot cas, l’aportació municipal no superarà el cost inicialment previst de 136.667,28 EUR.”
(...)
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Així mateix, en virtut d’aquesta rectificació, en el Pacte Tercer de la minuta del
conveni, on diu:
(...)
“Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una
aportació econòmica de 136.667,28 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment
previst i assumit.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament d’Abrera 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’execució de les obres, el seu import
serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament.
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.
Prèviament a l’inici de les obres, l’Ajuntament haurà de posar a disposició de la Diputació
per a l’execució de les obres, els terrenys urbans, necessaris per executar les obres, que
resultin afectats d’expropiació i/o ocupació temporal, segons la relació de béns i drets
afectats del projecte constructiu.
L’Ajuntament cedirà a la Diputació els terrenys expropiats i/o de titularitat municipal que
resultin afectats per les obres destinats a la calçada, sempre d’acord a l’obra finalment
executada.

ha de dir:
(...)
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una
aportació econòmica de 136.667,28 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment
previst i assumit.
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Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament d’Abrera 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.
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.
Prèviament a l’inici de les obres, l’Ajuntament haurà de posar a disposició de la Diputació
per a l’execució de les obres, els terrenys urbans, necessaris per executar les obres, que
resultin afectats d’expropiació i/o ocupació temporal, segons la relació de béns i drets
afectats del projecte constructiu.
L’Ajuntament cedirà a la Diputació els terrenys expropiats i/o de titularitat municipal que
resultin afectats per les obres destinats a la calçada, sempre d’acord a l’obra finalment
executada.”
(...)

Segon.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament d’Abrera, als efectes de la
posterior formalització del conveni.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar la
sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per esgotament del
crèdit de la partida pressupostària destinada a la convocatòria 2017, de
concessió de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici
del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota
mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.- 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. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129. del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple en sessió plenària de data 30 de març de 2017,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017 (en endavant,
l'Ordenança).
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3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per acord adoptat en sessió
ordinària de 23 de febrer de 2017 (Núm. registre resolucions: 63/2017), aprovà, per
delegació de la Presidència, el dictamen aprovant la convocatòria, que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a l’adquisició d’habitatges mitjançant
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per
sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici
2017, per un import total màxim de 200.000,00 euros.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de
febrer de 2017, aprovà, per delegació de la Presidència, un altre dictamen (Núm.
registre resolucions: 89/2017), pel qual es proposa la rectificació d’errors materials
de fet que s’havien observat en l’anterior Dictamen, abans esmentat, aprovat per
acord de la Junta de Govern en sessió de 23 de febrer de 2017.
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(identif. 335611) i un extracte de la convocatòria en anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 22 de març de 2017.
6. L’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió d’aquestes
subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la finalització dels
fons o bé fins al 31 d’octubre de 2017 i s’anirà resolent de manera individualitzada
per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la
convocatòria.
7. En el marc d’aquesta convocatòria, i de conformitat amb les conclusions d’un primer
informe d’instrucció que va ser emès en data 24 de maig de 2017 per la Gerència
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017 va aprovar, per
delegació de la Presidència, el dictamen (Núm. registre resolucions: 344/2017), pel
qual es proposa aprovar la concessió de subvencions als ajuntaments de Mataró,
Sallent, Santpedor, Sant Andreu de la Barca i Torelló, per un import total de
142.000,00 EUR.
8. Així mateix, també en el marc de la present convocatòria, la Diputació de
Barcelona, per acord que s’adopta per la Junta de Govern en sessió ordinària de 9
de novembre de 2017 aprova la concessió de les subvencions que s’atorguen en la
present convocatòria, de conformitat amb l’informe d’instrucció emès el 24 d’octubre
de 2017 per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, sobre les
sol·licituds presentades pels ajuntaments de Berga i del Prat de Llobregat per a
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte d’ampliar el parc
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municipal d’habitatge, per a l’exercici 2017, amb un import total concedit de
56.200,00 EUR.
9. Així mateix, en virtut del mateix acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de
2017 la Diputació de Barcelona desestima, de conformitat amb les conclusions del
referit informe d’instrucció, les sol·licituds formulades pels ajuntaments de Cardedeu
i de Sabadell, per esgotament del crèdit de la partida pressupostària
G/50300/15100/76200 destinat a la referida convocatòria 2017 de concessió de
subvencions per a l’adquisició d’habitatges.
10.
Vist el posterior informe d’instrucció que ha estat emès en data 2 de novembre
de 2017 per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en què valora
les últimes sol·licituds presentades de la manera següent:
(...)
“INFORME D’INSTRUCCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS EN EL MARC
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRECTES EN CONCURRÈNCIA PER A
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES MITJANÇANT L’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I
RETRACTE DEL DECRET LLEI 1/2015 I LA COMPRA A PREU PER SOTA MERCAT,
AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EL PARC MUNICIPAL D’HABITATGE PER A
L’EXERCICI 2017.
Unitat prestadora: Oficina d’Habitatge
Centre gestor: Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Codi de la convocatòria: 201720175120008953
1. Antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2017, rectificat per Acord de la Junta de Govern de 9 de març de 2017, aprovà, per
delegació de la presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el dictamen
pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions directes en concurrència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, que s’ha publicat a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (identif. 335611).
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 22 de
març de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
L’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió d’aquestes
subvencions serà el de concessió directa en concurrència fins a la finalització dels fons o
bé fins a 31 d’octubre de 2017 i s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre
cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha presentat sol·licitud de subvenció en data 24
d’octubre de 2017 per al finançament de l’adquisició d’un habitatge mitjançant l’exercici del
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dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb
l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.
2. Revisió de les sol·licituds
En cas que, fruit de la revisió feta pel centre gestor, s’hagi determinat l’existència de
defectes esmenables, s’ha requerit a l’ens destinatari la seva esmena, en els termes
previstos a l’article 7 de les bases específiques de la convocatòria.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú consta adherit a la Xarxa de Serveis Locals d’habitatge
de la Diputació de Barcelona.
El municipi de Vilanova i la Geltrú és considerat de demanda forta i acreditada d’habitatge
d’acord amb l’annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
La línia de suport sol·licitada és l’adquisició d’habitatge mitjançant l’exercici del dret de
tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries
i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
La sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’habitatge a adquirir
compleixen els requisits exigits en l’article 4 de les bases específiques de la convocatòria,
segons resulta de la documentació adjunta a la sol·licitud.
3. Valoració
a) Es valoren exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu establerts
en la convocatòria i que compleixen tots els requisits establerts en les bases
específiques.
b) D’acord amb l’article 8 de les bases el procediment de concessió de les subvencions
objecte de la convocatòria serà concessió directa en concurrència fins a la finalització
dels fons o bé fins a la data indicada, 31 d’octubre de 2017, i s’anirà resolent de manera
individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits
establerts en la convocatòria.
c) L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a
màxim de trenta mil euros (30.000€) per ajuntament, per adquirir un o més habitatges, i
es podrà justificar únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents al preu
d’adquisició de/dels l’habitatge/s.
d) L’aportació de la Diputació de Barcelona no podrà superar en cap cas el cost de la
inversió. No es condiciona l’ajut a cofinançament municipal. En el cas que l’adquisició de
l’habitatge superi els 30.000€ la diferència seria assumida per l’ens local.
e) Les sol·licituds valorades en el present informe per ordre cronològic d’entrada al Registre
General, i l’import de subvenció sol·licitat per cada una d’elles, són les següents:
Ajuntament
Vilanova i la Geltrú
QUANTIA TOTAL SOL·LICITADA

Subvenció sol·licitada
30.000,00€
30.000,00€

f) Que mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el
29 de juny de 2017, s’han concedit subvencions en règim de concurrència per a

313

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei
1/2015 i la compra a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal
d’habitatge, per import total de 142.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
G/50300/15100/76200.
g) Que mitjançant informe d’instrucció de l’òrgan gestor, de data 24 d’octubre de 2017, es
proposa a la Junta de Govern la concessió de 2 subvencions en règim de concurrència
per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
llei 1/2015 i la compra a preu sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal
d’habitatge, per import total de 56.200,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
G/50300/15100/76200 i es proposa desestimar dues sol·licituds per esgotament de la
partida pressupostària corresponent al 2017, tot i que hi existeix un remanent de
1.800,00 euros que no es considera incentivador per a la compra d’un habitatge.
4. Proposta
Per tot l’exposat, d’acord amb el que es disposa l’article 7 de les bases, el centre gestor
proposa:
a) DESESTIMAR la sol·licitud de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per esgotament del
crèdit de la partida pressupostària G/50300/15100/76200 destinat a la convocatòria 2017
de concessió de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret
a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, tot i que
resta un sobrant de 1.800,00 euros que no es considera una quantitat incentivadora per
a l’adquisició d’habitatge.
Ajuntament
Vilanova i la Geltrú

NIF
P0830800I

Import subvenció
30.000,00€

Actuació
c/ Menorca 16, 2on, 1ª

(...)

FONAMENTS DE DRET
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm. de registre de resolucions 3048/16, i
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a la Junta de
Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR, de conformitat amb les conclusions de l’informe d’instrucció
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats emès en data 2 de
novembre de 2017, la següent sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, per esgotament del crèdit de la partida pressupostària G/50300/15100/76200
destinat a la convocatòria 2017 de concessió de subvencions per a l’adquisició
d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la
compra a preu per sota mercat amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge,
tot i que resta un sobrant de 1.800,00 €, que no es considera una quantitat
incentivadora per a l’adquisició d’habitatges:
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Ajuntament
Vilanova i la Geltrú

NIF

Import subvenció

P0830800I

30.000,00€

Actuació
on

c/ Menorca 16, 2 , 1ª

Segon.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
diversos ajuntaments, per a impulsar la formulació i gestió del “Parc Rural del
Montserrat”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que els Ajuntaments de Collbató, Castellolí, el Bruc, Sant Salvador de Guardiola,
Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar,
Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparraguera, Olesa de Montserrat,
Abrera i Castellgalí, tenen la voluntat de crear, impulsar i desenvolupar el Parc Rural
del Montserrat que, tenint com a eix estructurador del territori l’activitat agrària
(agrícola, ramadera i forestal), conflueixen en els objectius de foment del creixement
econòmic local, la creació d'ocupació, la gestió territorial sostenible i el respecte pel
medi natural i pel progrés social.
Atès que, l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada agrícolasilvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per
dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves
empreses i generar ocupació i reduir el risc d'incendis, la pèrdua de biodiversitat i la
petjada ecològica,
Vist que, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en la
preservació dels valors naturals i culturals del territori, mitjançant la gestió activa, en
equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança
amb el món local i la resta d’agents públics i privats del territori.
Així mateix l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dóna suport
als ajuntaments, entre d’altres, a la preservació del patrimoni, la cartografia, la posada
en valor dels recursos naturals i dels espais agraris existents en el territori, en l’anàlisi i
disseny d’estratègies i sistemes per la prevenció d’incendis forestals, l’educació i
promoció ambiental.
Vist que, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona desenvolupa accions de suport i foment de l’activitat
agrària amb la participació i col·laboració en la presa de decisions de les
administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit territorial.
Atès que, el Parc Rural del Montserrat l’integren tots aquells municipis dels entorns de
Montserrat, marcats per tres grans components que el fan únic i característic: un
paisatge en mosaic agroforestal: el caire marcadament rural del paisatge i de bona
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part dels nuclis urbans; i la presència constant de rerefons de Montserrat. Els
municipis inclosos total o parcialment dins d’aquest territori són: Collbató, Castellolí, El
Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de
Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars,
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera i Castellgalí.
Vist que, l’any 2004 s’inicia el procés per a constituir el Parc Rural del Montserrat, que
es concreta l’any 2005 amb la formalització de la signatura d’un conveni de
col·laboració entre els Ajuntaments de Collbató, Esparraguera, El Bruc i Olesa de
Montserrat, i que té per finalitat la creació del Parc Rural del Montserrat. L’any 2006
s’hi adhereix també l’Ajuntament d’Abrera i el 2012 ho fa l’Ajuntament de Marganell.
Els quatre Ajuntaments impulsors del Parc Rural elaboren també una memòria de
projecte per a la posada en valor del sòl agrícola de Montserrat. En aquesta memòria
es recollien les principals línies d’actuació que podria tenir el futur Parc Rural del
Montserrat: recuperació de terrenys agrícoles, consolidació i augment de la població
agrària, elaboració de productes de qualitat, foment de l’agricultura ecològica, foment
d’infraestructures de reg de suport al cultiu de secà, venda de productes sota la marca
“Montserrat”, creació d’un banc de terres, prevenció d’incendis forestals, millora i
recuperació de l’espai fluvial, difusió del patrimoni natural i cultural i impuls turístic.
Vist que, l’any 2006 els Ajuntaments signen la “Carta per a la preservació, la millora, el
desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat”, segons la qual acorden
constituir el Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, per tal d’impulsar la
creació de la figura de gestió; promoure l’adhesió a la Carta i la participació d’entitats
públiques i privades; promoure l’assoliment dels objectius establerts en la carta; cercar
els mitjans físics, humans i econòmics per a poder establir una seu del Consell
Promotor del Parc Rural del Montserrat i assumir i desenvolupar aquelles mesures que
es considerin prioritàries; i promoure i donar a conèixer el Parc Rural del Montserrat.
Així mateix, l’any 2016 els Ajuntaments de Collbató, Olesa de Montserrat, el Bruc,
Esparraguera, Vacarisses, Abrera, Sant Salvador de Guardiola, Castellolí, i Marganell
signen el manifest per l’impuls del Parc Rural del Montserrat, on es comprometen a
adherir-se a la Carta del Parc Rural, a participar en el Consell Promotor i a demanar a
la Diputació de Barcelona, com a òrgan supramunicipal de suport al món local, a
participar activament en el projecte.
Atès que, el 28 de juny de 2017, els municipis impulsors del Parc Rural del Montserrat,
sol·liciten formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i impuls
del Parc Rural del Montserrat.
Vist que, la Diputació de Barcelona vol donar recolzament a les iniciatives dels
municipis per a la implementació del Parc Rural del Montserrat mitjançant
l’assessorament i el suport tècnic en la redacció del Pla de Gestió i Desenvolupament,
en la redacció dels Plans d’actuació i en la gestió del Parc Rural del Montserrat, així
com participar en la divulgació de les bones pràctiques agràries i, en general, les de
tipus rural que se’n derivin.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
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la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.1) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Collbató, Castellolí, el Bruc, Sant Salvador de
Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el
Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparraguera, Olesa de
Montserrat, Abrera i Castellgalí, per impulsar la formulació i gestió del Parc Rural del
Montserrat, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS
AJUNTAMENTS DE COLLBATÓ, CASTELLOLÍ, EL BRUC, SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA, MARGANELL, MONISTROL DE MONTSERRAT, SANT VICENÇ DE
CASTELLET, CASTELLBELL I EL VILAR, VACARISSES, VILADECAVALLS,
ULLASTRELL, RELLINARS, ESPARRAGUERA, OLESA DE MONTSERRAT, ABRERA I
CASTELLGALÍ, PEL DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTUACIONS
CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DEL MONTSERRAT
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident primer i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 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 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Miquel SOLÀ i
NAVARRO, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Pilar FERRER GARRIDO
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AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Joan SERRA
i MUSET, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Roser GALLEGO MIÑARRO
AJUNTAMENT DEL BRUC, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Enric CANELA
VALLÈS, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. María Zoraida PALAO VALVERDE
AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, representat en aquest acte per
l’Alcalde, Sr. Albert MIRALDA i SELLARÈS, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra.
Meritxell CARRASCO GARCIA
AJUNTAMENT DE MARGANELL, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra. Anna
GARCIA VENTURA, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Roser GALLEGO
MIÑARRO
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT, representat en aquest acte per
l’Alcalde, Sr. Joan MIGUEL RODRÍGUEZ, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra.
Belén ROCA BACH
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, representat en aquest acte per
l’Alcalde, Sr. Joan TORRES PÉREZ, assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament, Sr.
Lluc BASORA PASCUAL
AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR, representat en aquest acte per l’Alcaldessa,
Sra. Montserrat BADIA i MORENO, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Maria
UBACH FUENTES
AJUNTAMENT DE VACARISSES, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Antoni
MASANA i UBACH, assistit per la secretaria de l’Ajuntament, Sra. Jorgina TORRELLA i
UBACH
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra.
Francesca BERENGUER PRIEGO, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Meritxell
VARGAS SARDÀ
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Joan BALLBÈ
i HERRERO, assistit per la secretaria de l’Ajuntament, Sra. Jorgina TORRELLA I UBACH
AJUNTAMENT DE RELLINARS, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra. Marta
ROQUÉ AUBIA, assistida per la secretària-interventora de l’Ajuntament, Sra. Lídia
AGUILAR FABREGAT
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Eduard
RIVAS MATEO, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc FERNÁNDEZ FERRAN
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT, representat en aquest acte per l’Alcaldessa,
Sra. Pilar PUIMEDON MONCLÚS, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Mònica
CLARIANA NICOLAU
AJUNTAMENT D’ABRERA, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Jesús NAHARRO
RODRÍGUEZ, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Òscar BUXERES SOLER
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Cristòfol
GIMENO IGLESIAS, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Lluís OBIOLS i SUARI
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MANIFESTEN
I.- Les institucions signants del present conveni marc comparteixen la voluntat de crear,
impulsar i desenvolupar el Parc Rural del Montserrat que, tenint com a eix estructurador del
territori l’activitat agrària (agrícola, ramadera i forestal), conflueixen en els objectius de
foment del creixement econòmic local, la creació d'ocupació, la gestió territorial sostenible i
el respecte pel medi natural i pel progrés social. En la consecució d'aquestes finalitats
reconeixen que tenen un paper cabdal pel futur Parc Rural la coordinació d'actuacions locals
i supralocals, i la col·laboració entre actors públics i privats.
Consideren que l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada
agrícola-silvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per
dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves empreses i
generar ocupació i reduir el risc d'incendis, la pèrdua de biodiversitat i la petjada ecològica.
II. Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en la
preservació dels valors naturals i culturals del territori, mitjançant la gestió activa, en equilibri
amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local
i la resta d’agents públics i privats del territori.
Així mateix l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dóna suport als
ajuntaments, entre d’altres, a la preservació del patrimoni, la cartografia, la posada en valor
dels recursos naturals i dels espais agraris existents en el territori, en l’anàlisi i disseny
d’estratègies i sistemes per la prevenció d’incendis forestals i l’educació i promoció
ambiental.
III. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona desenvolupa accions de suport i foment de l’activitat agrària amb la
participació i col·laboració en la presa de decisions de les administracions públiques amb
competències específiques en l’àmbit territorial.
IV. Així, l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals té com a missió la planificació d’accions per la preservació dels valors
naturals i paisatgístics del territori i per aconseguir uns sistemes ecològicament més
valuosos i estables reduint-ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions.
V. Que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals està desenvolupant en el territori dels Entorns de Montserrat el
projecte LIFE Montserrat que té per objecte la gestió pastoral integrada per preservar la
biodiversitat i prevenir els incendis forestals.
VI. Així, la Direcció Territorial Agrària de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals té com a missió donar suport a iniciatives per a la preservació,
gestió i desenvolupament dels espais agraris.
VII. EL Parc Rural del Montserrat l’integren tots aquells municipis dels entorns de
Montserrat, marcats per tres grans components que el fan únic i característic: un paisatge
en mosaic agroforestal: el caire marcadament rural del paisatge i de bona part dels nuclis
urbans; i la presència constant de rerefons de Montserrat. Els municipis inclosos total o
parcialment dins d’aquest territori són: Collbató, Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de
Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar,
Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera i
Castellgalí.
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VIII.- L’any 2004 s’inicia el procés per a constituir el Parc Rural del Montserrat, que es
concreta l’any 2005 amb la formalització de la signatura d’un conveni de col·laboració entre
els Ajuntaments de Collbató, Esparraguera, El Bruc i Olesa de Montserrat, i que té per
finalitat la creació del Parc Rural del Montserrat. L’any 2006 s’hi adhereix també
l’Ajuntament d’Abrera, i el 2012 ho fa l’Ajuntament de Marganell. Els quatre Ajuntaments
impulsors del Parc Rural elaboren també una memòria de projecte per a la posada en valor
del sòl agrícola del Montserrat. En aquesta memòria es recollien les principals línies
d’actuació que podria tenir el futur Parc Rural del Montserrat: recuperació de terrenys
agrícoles, consolidació i augment de la població agrària, elaboració de productes de qualitat,
foment de l’agricultura ecològica, foment d’infraestructures de reg de suport al cultiu de
secà, venda de productes sota la marca “Montserrat”, creació d’un banc de terres, prevenció
d’incendis forestals, millora i recuperació de l’espai fluvial, difusió del patrimoni natural i
cultural i impuls turístic.
IX.- L’any 2006 els Ajuntaments signen la “Carta per a la preservació, la millora, el
desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat”, segons la qual acorden
constituir el Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, per tal d’impulsar la creació de
la figura de gestió; promoure l’adhesió a la Carta i la participació d’entitats públiques i
privades; promoure l’assoliment dels objectius establerts en la carta; cercar els mitjans
físics, humans i econòmics per a poder establir una seu del Consell Promotor del Parc Rural
del Montserrat i assumir i desenvolupar aquelles mesures que es considerin prioritàries; i
promoure i donar a conèixer el Parc Rural del Montserrat.
X.- L’any 2016 els Ajuntaments de Collbató, Olesa de Montserrat, el Bruc, Esparraguera,
Vacarisses, Abrera, Sant Salvador de Guardiola, Castellolí, i Marganell signen el manifest
per l’impuls del Parc Rural del Montserrat, on es comprometen a adherir-se a la Carta del
Parc Rural, a participar en el Consell Promotor i a demanar a la Diputació de Barcelona,
com a òrgan supramunicipal de suport al món local, a participar activament en el projecte.
XI.- El 28 de juny de 2017, els municipis impulsors del Parc Rural del Montserrat, sol·liciten
formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i impuls del Parc Rural
del Montserrat.
XII.-Els objectius principals i beneficis que obtindran les institucions signants del present
conveni, que es desenvoluparan en els pactes, són entre d’altres:
-

Impulsar la formalització del Parc Rural del Montserrat.

-

Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una manera
especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons estructurals, programes
comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les accions que a partir del PGD es
concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del Parc Rural del Montserrat.

-

Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona.

-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions del
Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la ciutadania en
general.

XIII.- Del treball conjunt entre les institucions signants, en sorgiran diferents beneficis i
sinergies que es faran palesos en els següents aspectes:
La Diputació de Barcelona es beneficiarà en:
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-

Impulsar una política rural mitjançant la consolidació d’un territori rural a partir de la
preservació, gestió i desenvolupament de l’activitat agrícola, ramadera i forestal com a
eix vertebrador, i des d’una perspectiva holística que contribueixi al desenvolupament
socioeconòmic, la conservació de la biodiversitat, la valorització dels recursos turístics i
culturals així com l’ús social del territori.

-

Donar recolzament a la iniciativa dels municipis per a la implementació del Parc Rural del
Montserrat mitjançant l’assessorament i el suport tècnic en la redacció del Pla de Gestió i
Desenvolupament, en la redacció dels Plans d’Actuació i en la gestió del Parc Rural del
Montserrat, així com participant en la divulgació de les bones pràctiques agràries i, en
general, les de tipus rural que se’n derivin.

Els Ajuntaments es beneficiaran en:
-

Disposar de la formulació de l’instrument jurídic per gestionar el futur Parc Rural del
Montserrat.

-

Disposar d’un Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat, voluntat ja
manifestada en la Carta del Parc Rural del Montserrat de l’any 2006. Aquest document
establirà l’objectiu general, les línies estratègiques, els objectius específics i les mesures
a desenvolupar per a poder assolir els objectius que s’estableixin per al Parc Rural del
Montserrat.

-

Disposar del suport necessari per a la redacció i execució dels Plans d’Actuació, a partir
de convenis específics que es podran desplegar a partir d’aquest conveni marc.

-

Disposar del suport i recolzament de la Diputació de Barcelona per a la creació, impuls i
consolidació del projecte del Parc Rural del Montserrat.

XIV- La minuta de conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data....
XV- La minuta de conveni ha estat aprovada per .........(òrgans competents ajuntaments)
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
-

El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i
aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat i els
posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis específics que
permetin portar a terme estudis complementaris per a la seva respectiva redacció i
posterior aprovació. Tanmateix, s’establiran els mecanismes de suport i col·laboració
tècnica que permetin desenvolupar les actuacions previstes en el Pla d’actuacions. És
també objecte d’aquest conveni la formulació de l’instrument jurídic per gestionar el futur
“Parc Rural del Montserrat”.
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:
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-

Impulsar la creació i consolidació del projecte del “Parc Rural del Montserrat”,
formular l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural del Montserrat” i redactar
el seu Pla de Gestió i Desenvolupament.

-

Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons estructurals,
programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les accions que a
partir del PGD es concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del Parc Rural del
Montserrat.

-

Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona per a la implementació,
la gestió i el desenvolupament de les accions acordades en els successius Plans
d’Actuació que concreten les línies estratègiques i els objectius definits en el Pla de
Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat.

-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions del
Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la ciutadania en
general.

Segon.- Compromisos de les parts
Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment
per acordar els encàrrecs específics i, d’acord amb el pacte quart d’aquest Conveni Marc, a
concretar els diferents convenis específics a dur a terme.
Tercer.- Convenis específics
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte
d’acord i formalització en un nou conveni específic. Aquests convenis específics es podran
fer amb altres entitats vinculades al Parc Rural del Montserrat, previ coneixement de la
Comissió de Coordinació i Seguiment.
Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran un Pla de Treball amb el calendari i metodologia
a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions i la forma de presentar els
resultats i la seva divulgació.
Els convenis específics tindran les dotacions d’infraestructura i econòmiques que es
considerin adients per tal que s’executin, sempre en funció de la disponibilitat dels recursos
econòmics i de personal.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de coordinació i seguiment integrada pels Alcaldes/alcaldesses de cada institució
signant del present conveni marc, o persona en qui delegui.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords presos per
majoria simple.
La Comissió té les següents funcions:
-

Dirigir i impulsar el Conveni.
Representar institucionalment les entitats participants.
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-

Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present Conveni Marc.
-Acordar els encàrrecs específics
-Concretar els diferents convenis específics

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i per un termini de quatre
anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva
pròrroga fins a quatre anys com a màxim.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
conveni marc.
Sisè.- Modificacions i adhesions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Igualment i d’acord amb la seva vocació supramunicipal, aquest conveni està obert a la
participació d’altres Administracions, organismes i entitats, diferents a les parts signants, les
quals es podran adherir al seu contingut mitjançant la signatura d’addendes corresponents,
a proposta de la comissió de coordinació i seguiment.
Setè – 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
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
Vuitè – Causes d’extinció del conveni
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.

Novè. – Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de
conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
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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.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
........... en el lloc i la data que s’assenyalen. “

Segon.- Notificar als Ajuntaments interessats el present acord, pel seu coneixement i
als efectes escaients.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, de la desena edició del
“Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2018, per un import
de 7.500 € (set mil cinc-cents euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 2.3 que els premis atorgats com a
conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els sol·licitants
tenen a tots els efectes la consideració de subvencions.
Atès que des la Gerència de Serveis de Benestar Social es vol convocar la desena
edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial
de Catalunya, per a premiar i reconèixer projectes d’intervenció social.
Vist que la convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com
a persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el
treball comunitari.
Vist que el Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin
processos participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa
de la comunitat. És considerat una plataforma per a fer visibles aquelles intervencions
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locals que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar.
Atès que la dotació econòmica total d’aquesta 10ena. edició del Premi Josep Maria
Rueda i Palenzuela serà de 7.500 euros, atorgant-se dos premis als millors projectes
d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros per al primer premi i de 2.500 euros per
al segon premi.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016
(apartat 3.3.b)), i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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 convocatòria (núm. 201720175120009423), que incorpora les
bases específiques, de la desena edició del “Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela”
corresponent a l’any 2018, el text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DE LA DESENA EDICIÓ DEL “PREMI
JOSEP Ma RUEDA I PALENZUELA” CORRESPONENT A L’ANY 2018”
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009423
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.
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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. Antecedents
La Diputació de Barcelona convoca la desena edició del Premi Josep M. Rueda i
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i reconèixer
projectes d’intervenció social.
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com a persona
solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a
professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el treball comunitari.
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius,
enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. És
considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals que potencien
vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les pràctiques del treball
comunitari des dels serveis de benestar.
El Premi Josep Maria Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari.
3. Objecte i finalitat del premi
3.1 L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la desena edició del Premi Josep
Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips
de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.
3.2 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,
aquests premis hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin
per finalitat:
 Promoure la investigació social com a tasca fonamental per al desenvolupament
d’actuacions dirigides a garantir la igualtat social.
 Impulsar la innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament
comunitari.
 Reforçar activitats i projectes innovadors que produeixin un impacte en la comunitat,
en el benestar i la cohesió social.
 Impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el
teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat.
 Fer visibles aquelles intervencions locals que potencien vincles entre els actors
socials i la comunitat.
4. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària
La dotació econòmica total d’aquesta 10ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60101/23100/48100
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Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros
per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
5.1 Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica.
5.2 Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria.
5.3 S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin
comportat una aportació econòmica.
5.4 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura
i en l’àmbit territorial de Catalunya.
5.5. Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs
que s'hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.
5.6 El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta
convocatòria.
5.7 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a
través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es
presentin.
5.8 En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en
què aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin
administradors.
6. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar
6.1 El termini per a la presentació de 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 el 15 de març de 2018.
6.2 Les candidatures es presentaran, mitjançant un model específic de sol·licitud, de dilluns
a divendres de 8:30 a 14:30 h, a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona
següents: Edifici del Rellotge, C./ Comte d’Urgell 187 08036 Barcelona; Edifici Londres, C./
Londres, 55 08036 Barcelona, i Can Serra, Rbla. Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
6.3 En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud haurà
de constar el segell de correus amb la data d’enviament.
6.4 La documentació cal presentar-la en un sobre tancat. A l’exterior del sobre haurà de
figurar el nom de la/les persona/es o entitat/s autores del projecte i el títol del projecte.
6.5 El sobre contindrà la següent documentació:
o Dues còpies del projecte en paper, preferentment en un document word, tipus de
lletra Arial 11, a un espai i en format DIN-A4. L’extensió serà de màxim 25 fulls
incloent-hi obligatòriament un resum/abstract d’aproximadament 10 línies.
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o Una còpia del projecte en format digital o per correu electrònic a la bústia de
benestar.social@diba.cat. Haurà de presentar-se en format protegit.
o Model de document específic on es faci constar el nom de tots els autors/es i/o la
institució a la que pertanyen (Annex 2).
o Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3
pàgines.
o Cas de persona jurídica, -amb excepció d’ens locals- document de presentació de
l’entitat/s, d’una extensió màxima de 3 pàgines.
6.6 Els documents específics esmentats (Annex III d’aquesta convocatòria) estaran
disponibles a: http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8. Composició del jurat, avaluació i resolució
8.1 Es constituirà una Comissió Tècnica del Premi, formada pel Cap de Servei d’Acció
Social i dos tècnics/ques del Servei, i per la Cap del Servei de Polítiques d’Acció
Comunitària i Participació Ciutadana i dos tècnics/ques del Servei, que faran una primera
valoració dels projectes i elevaran una proposta als membres del Jurat, d’aquells que
compleixin els requisits i la qualitat suficient per accedir als premis.
8.2 Per a l’avaluació dels projectes presentats i la resolució dels premis es convocarà a un
jurat especialitzat, format per membres d’universitats catalanes, persones expertes, col·legis
professionals, ajuntaments de la demarcació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
representants de la Diputació de Barcelona, i entitats socials rellevants en el món de l’acció
social comunitària, i presidit per la Vice-presidenta 4a. i Presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La
composició nominativa d'aquest jurat s'aprovarà per l'òrgan competent i serà publicada en el
BOPB abans que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures.
8.3 El jurat comptarà amb la Secretària Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona que exercirà les funcions de secretaria al llarg de tot el procés.
8.4 El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de
vots, i proposarà l’adjudicació dels Premis en funció dels elements de valoració contemplats
en el punt 8.8. La seva decisió serà inapel·lable.
8.5 El Jurat i la Comissió Tècnica es reserven el dret de visitar els projectes d’intervenció
presentats amb l’objecte de complementar la informació necessària per emetre la resolució.
8.6 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot
de qualitat de la Presidenta.
8.7 El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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8.8 Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes
d’intervenció seran el següents:
 Dimensió comunitària: participació i apoderament de la ciutadana, participació dels
agents socials del territori, enfortiment del teixit relacional, creació de nous recursos i
respostes per a la inclusió social des de i amb la col·lectivitat.
 Qualitat del projecte: ben estructurat, amb marc teòric, diagnosi, objectius,
metodologia i avaluació.
 Caràcter transversal: els agents implicats provinguin de diferents àmbits i sectors
(serveis socials, salut, educació, ocupació, joventut, igualtat,...) i la col·laboració
público-privada.
 Innovació: s’incorporin noves metodologies o propostes d’inclusió social a través de
l’acció social comunitària
8.9 Els Premis podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat.
8.10 El jurat emetrà el seu veredicte al mes d’octubre de 2018 i serà comunicat a través de
la publicació del web de la corporació i l’atorgament dels premis es farà per resolució de la
vicepresidenta 4a i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, abans del 30 de
novembre de 2018.
9. Pagament i seguiment
9.1. Els Premis als projectes d’intervenció seran lliurats a les persones físiques o jurídiques
a partir de la notificació de la resolució d’atorgament.
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.
9.2 La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment del projecte d’intervenció guanyador
durant dos anys després del lliurament del Premi.
9.3 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut el
Premi.
10. Obligacions
10.1 Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran de
fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i fer referència al Premi Josep M. Rueda i Palenzuela.
10.2 D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a
l’autor, si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a
Internet o amb altres mitjans que es considerin adients.
10.3 En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en
suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la persona autora del treball, en el
qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a
premi.
10.4 La persona o persones que hagin rebut el premi podran ser requerides en qualsevol
moment pels membres de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona per tal de
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presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o bé en
suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de
Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix tant les persones o entitats que hagin
estat premiades podran ser requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones per a fer una
presentació pública del projecte.
10.5 L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les
seves obligacions.
11. Publicitat dels premis atorgats
Els premis atorgats 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
12. 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 de la Diputació,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
pel qual es convoca la desena edició del “Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela”
corresponent a l’any 2018
BDNS (Identif.):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i documentació
requerida es pot trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis
Primer. Beneficiaris:
 La desena edició del Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela està obert a persones
físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte
d’intervenció social comunitària en desenvolupament.
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 Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica.
 Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria.
 S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin
comportat una aportació econòmica.
 Els projectes presentats no poden estar vinculats i/o donar continuïtat a altres treballs
que s'hagin presentat i hagin estat premiats en edicions anteriors.
 Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la candidatura
i en l’àmbit territorial de Catalunya.
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 la desena edició del Premi Josep
Maria Rueda i Palenzuela, obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips
de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
La dotació econòmica total d’aquesta 10ena. edició del Premi Josep Maria Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/60101/23100/48100
Atorgant-se dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros
per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Des del dia següent de la publicació d’aquest extracte al BOPB i fins el 15 de març de 2018.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
Quart.- APROVAR el model de Sol·licitud i el model de dades identificatives que
acompanyen a la Sol·licitud i que s’adjunten com Annex III.
Cinquè.- AUTORITZAR la dotació econòmica d’aquesta edició del Premi Josep Maria
Rueda i Palenzuela per un import total de set mil cinc-cents euros (7.500,00.-€), a
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càrrec de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48100, del pressupost de la
corporació per a l’any 2018.
S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi
Sisè.- CONDICIONAR l’efectivitat dels presents acords a l’habilitació del crèdit
adequat i suficient, per fer front a les despeses derivades d’aquest Premi.
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, a la Seu
electrònica de la Diputació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una
ressenya de la mateixa.”
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62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple i de la Presidència,
l’aprovació de l’aportació econòmica al Consorci del Barri de la Mina, per als
exercicis 2017-2020, destinada al finançament de les seves despeses corrents de
funcionament i a la liquidació del deute de les quantitats no abonades els anys
2011, 2012 i 2013 i aprovació de la minuta del conveni regulador d’aquestes
aportacions, per un import de 5.634.000 € (cinc milions sis-cents trenta-quatre
mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“El Consorci del Barri de la Mina és una entitat jurídica pública, de caràcter local,
dotada de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres i integrada per
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat, de caràcter general, de dirigir
coordinar i executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, aprovat
pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs. Per tal de donar compliment al seu objectiu, el Consorci disposa d’un
pressupost anual en el que una part dels ingressos provenen dels ens consorciats.
La Diputació de Barcelona forma part del Consorci des de la seva constitució, l’any
2000, per tal de recolzar el projecte de transformació i millora progressiva del barri de
la Mina a través d’aquest Pla conjuntament amb la resta d’institucions consorciades.
El Pla de Transformació del barri de la Mina havia de finalitzar el 31 de desembre de
2010, moment en el qual el Consorci s’havia de dissoldre, tal com preveuen els articles
6 i 26 dels seus Estatuts. No obstant això, en reunió del Consell de Govern del
Consorci, de data 2 de desembre de 2010, s’aprovà per unanimitat prorrogar el Pla de
Transformació per al període 2011-2015.
En aquesta sessió també es van aprovar el pressupost i el pla d’actuacions per al
període 2011-2015 del Pla de transformació del barri de la Mina, amb les aportacions
de cadascuna de les administracions consorciades. En total es van aprovar 19,5
milions d’euros, dels quals, 4,62 milions corresponien a la Diputació de Barcelona a
raó de 924.500 € en cadascuna de les anualitats.
Amb motiu de les eleccions municipals i el conseqüent canvi de legislatura de la
Diputació de Barcelona que es produeix al juliol de 2011, l’aportació dels compromisos
assumits per aquesta corporació per al període 2011-2015 no es materialitzen en la
seva totalitat, quedant pendent de pagament 586.500 € de l’any 2011, 924.500 € de
l’anualitat 2012 i uns altres 924.500 € del 2013
A petició del President del Consorci en data 13 de juny de 2014, s’aprova per aquell
any una aportació ordinària de 338.000 € per decret de Presidència de data 2 d’abril
(núm. registre de resolucions 2528/14) i una aportació extraordinària de 586.500 € per
decret de data 23 de juliol de 2014 (núm. registre de resolucions 6549/14).
De manera anàloga, s’aprova per al 2015 una aportació ordinària de 338.000 € per
decret de Presidència de data 26 de maig (núm. registre de resolucions 5197/15) i una
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aportació extraordinària de 586.500 € per decret també de data 26 de maig de 2015
(núm. registre de resolucions 5196/15).
Aquell mateix any 2015, la Diputació de Barcelona, a petició de la Consellera de
Benestar Social i Famílies de la Generalitat, decideix reconèixer el deute global
existent amb el Consorci per un import de 2.435.500 € per les quantitats no abonades
durant els exercicis 2011, 2012 i 2013.
Pel que fa a l’anualitat 2016, el Consell de Govern del Consorci, en sessió ordinària del
dia 14 de desembre de 2016 va aprovar el pressupost del Consorci per a l’exercici
2016, establint una aportació total de la Diputació de Barcelona de 1.424.000 €, que
correspondrien als 924.500 € en què venia participant, més 499.500 € en concepte de
liquidació parcial del deute reconegut el 2015. La Diputació aprovà la transferència
d’aquests recursos per decrets 8330/2016 i 9668/2016 de 30 d’agost i 5 d’octubre de
2016.
D’altra banda, en sessió de 19 de maig de 2016 de la Comissió executiva, el Consorci
aprova iniciar un període d’anàlisi que permeti a les administracions implicades
consensuar una proposta sòlida de reactivació social pel barri de la Mina, així com de
les diverses opcions de futur per a l’edifici Bloc Venus, considerant-ne, o be l’enderroc
o be la seva rehabilitació.
En sessió ordinària de 14 de desembre de 2016 en Consell de Govern, el President de
la Comissió executiva del Consorci i Secretari del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, anuncia el compromís per part de la Generalitat de donar suport al
Pla de Transformació mitjançant la signatura d’un conveni entre el Departament i el
Consorci i presenta una proposta d’aquest conveni que és aprovada per la majoria
dels assistents.
En aquest conveni, la Generalitat es compromet a aportar 6 milions d’euros al Pla de
Transformació del barri de la Mina, sempre i quan el Consorci estableixi l’acord
definitiu de dur les actuacions necessàries per tal d’avançar en el desallotjament i
obtenció de la titularitat pública del bloc Venus. El conveni se signa el dia 23 de
desembre de 2016.
Posteriorment, en sessió de 12 de gener de 2017, la Comissió Executiva del Consorci
presenta, com a únic punt de l’ordre del dia, l’estudi de la viabilitat jurídica, econòmica
i social dels possibles escenaris d’actuació per a l’edifici Bloc Venus. Queda palesa la
necessària disponibilitat de temps i de recursos econòmics per fer front a les despeses
que comporti l’adopció de qualsevol dels escenaris proposats.
El 20 d’abril de 2017 en reunió mantinguda per part de la Consellera del Departament
de Treball i Assumptes Socials i el Secretari General d’Afers Socials, amb la
Presidenta de la Diputació de Barcelona i amb presència del cap de gabinet de
Presidència i el Coordinador de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la Generalitat de
Catalunya comunica la seva decisió per l’enderrocament de l’Edifici Venus i sol·licita la
continuació de l’aportació anual de la Diputació de Barcelona fins a l’exercici 2020.

336

Àrea de Presidència
Secretaria General

D’aquí es desprèn el compromís per part de la Diputació de Barcelona de seguir
recolzar el Pla de Transformació del barri de la Mina, com a màxim fins a la finalització
de l’exercici 2020, concretant-se aquestes actuacions durant el període 2017-2020 en
les intervencions previstes per solucionar tota la problemàtica al voltant de l’edifici
Venus. Al mateix temps, s’adopta el compromís de seguir amortitzant el deute del
període 2011-2015.
La Diputació de Barcelona continuarà realitzant una aportació anual de 924.500 €
durant els exercicis 2017, 2018, 2019, i 2020, i continuarà amortitzant el deute contret
amb el Consorci pels anys que no va realitzar cap aportació, fins arribar a cobrir la
totalitat del deute pendent de 1.936.000 € (un cop descomptats del deute inicial de
2.435.500 € els 499.500 € ja abonats l’any 2016).
Que per tot això, les aportacions de la Diputació de Barcelona pels següents exercicis
serà la següent:
 Any 2017: 924.500€ aportació ordinària més 499.500€ de liquidació parcial
deute. Total 1.424.000€.
 Any 2018: 924.500€ aportació ordinària més 499.500€ de liquidació parcial
deute. Total 1.424.000€.
 Any 2019: 924.500€ aportació ordinària més 499.500€ de liquidació parcial
deute. Total 1.424.000€.
 Any 2020: 924.500€ aportació ordinària més 437.500€ de liquidació definitiva
deute. Total 1.362.000€.

del
del
del
del

Vistos els articles 8.3.b) i 20.2, dels estatuts del Consorci del Barri de la Mina.
Atesa la naturalesa jurídica del Consorci, les aportacions econòmiques que es realitzin
s’han de regir per la base 32 de les d’execució del pressupost per a l’any 2017, on
s’estableix que amb caràcter general, el pagament d’aquestes aportacions s’efectuarà
amb periodicitat trimestral.
Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims
establerts a l’article 174.3 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, en relació als
compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
Vist el punt 3.4.g) en relació al 8.6, així com el punt 3.4.i.3), de la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, en
data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i
complementada i modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de
setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB
de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple i de la
presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- ESTABLIR que del total de l’aportació econòmica (1.424.000,00.-€) atorgada
l‘any 2016 al Consorci del Barri de la Mina, per decrets 8330/2016 i 9668/2016, de 30
d’agost i 5 d’octubre de 2016 respectivament, nou-cents vint-i-quatre mil cinc-cents
euros (924.500,00.-€) anaven destinats a despeses de funcionament i quatre-cents
noranta-nou mil cinc-cents euros (499.500,00.-€) a la liquidació parcial del deute.
Segon.- APROVAR l’aportació econòmica, per als exercicis 2017-2020, a favor del
Consorci del Barri de la Mina, amb domicili al Carrer Mar, 12, entl., 08930 Sant Adrià
de Besòs i amb NIF P0800080D, per un import total de cinc milions sis-cents trentaquatre mil euros (5.634.000,00.-€), per col·laborar en el finançament de les seves
despeses corrents de funcionament i per liquidar el deute de les quantitats no
abonades els anys 2011, 2012 i 2013.
Aquesta aportació es desglossa de la següent manera:
Anys

Aportació ordinària

2017
2018
2019
2020

924.500,00.-€
924.500,00.-€
924.500,00.-€
924.500,00.-€

Aportació extraordinària
(Liquidació del deute)
499.500,00.-€
499.500,00.-€
499.500,00.-€
437.500,00.-€

Total
1.424.000,00.-€
1.424.000,00.-€
1.424.000,00.-€
1.362.000,00.-€

Tercer.- APROVAR la minuta del conveni regulador dels pagaments periòdics derivats
de la participació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Barri de la Mina per
al període 2017-2020, la minuta del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL
CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA PER A L’ESTABLIMENT DELS PAGAMENTS
PERIÒDICS DERIVATS DE LA SEVA PARTICIPACIÓ AL CONSORCI DEL BARRI DE LA
MINA, 2017-2020”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
representada
..........................................................................................,
i
facultada
d’acord
amb
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm.: 7731/16, de 28 de juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA, representat pel sr/a................................ i facultat
segons l’article .. dels ............................................
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- El Consorci del Barri de la Mina és una entitat jurídica pública, de caràcter local, dotada
de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres i integrada per la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Barcelona, amb la finalitat, de caràcter general, de dirigir coordinar i executar l’aplicació
del Pla de transformació del barri de la Mina, aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya i pel Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Per tal de donar compliment al
seu objectiu, el Consorci disposa d’un pressupost anual en el que una part dels ingressos
provenen dels ens consorciats.
II.- La Diputació de Barcelona forma part del Consorci des de la seva constitució, l’any 2000,
per tal de recolzar el projecte de transformació i millora progressiva del barri de la Mina a
través d’aquest Pla conjuntament amb la resta d’institucions consorciades.
III.- El Pla de Transformació del barri de la Mina havia de finalitzar el 31 de desembre de
2010, moment en el qual el Consorci s’havia de dissoldre, tal com preveuen els articles 6 i
26 dels seus Estatuts. No obstant això, en reunió del Consell de Govern del Consorci, de
data 2 de desembre de 2010, s’aprovà per unanimitat prorrogar el Pla de Transformació per
al període 2011-2015.
IV.- En aquesta sessió també es van aprovar el pressupost i el pla d’actuacions per al
període 2011-2015 del Pla de transformació del barri de la Mina, amb les aportacions de
cadascuna de les administracions consorciades. En total es van aprovar 19,5 milions
d’euros, dels quals, 4,62 milions corresponien a la Diputació de Barcelona a raó de 924.500
€ en cadascuna de les anualitats.
V.- Amb motiu de les eleccions municipals i el conseqüent canvi de legislatura de la
Diputació de Barcelona que es produeix al juliol de 2011, l’aportació dels compromisos
assumits per aquesta corporació per al període 2011-2015 no es materialitzen en la seva
totalitat, quedant pendent de pagament 586.500 € de l’any 2011, 924.500 € de l’anualitat
2012 i uns altres 924.500 € del 2013
VI.- A petició del President del Consorci en data 13 de juny de 2014, s’aprova per aquell any
una aportació ordinària de 338.000 € per decret de Presidència de data 2 d’abril (núm.
registre de resolucions 2528/14) i una aportació extraordinària de 586.500 € per decret de
data 23 de juliol de 2014 (núm. registre de resolucions 6549/14).
VII.- De manera anàloga, s’aprova per al 2015 una aportació ordinària de 338.000 € per
decret de Presidència de data 26 de maig (núm. registre de resolucions 5197/15) i una
aportació extraordinària de 586.500 € per decret també de data 26 de maig de 2015 (núm.
registre de resolucions 5196/15).
VIII.- Aquell mateix any 2015, la Diputació de Barcelona, a petició de la Consellera de
Benestar Social i Famílies de la Generalitat, decideix reconèixer el deute global existent amb
el Consorci per un import de 2.435.500 € per les quantitats no abonades durant els exercicis
2011, 2012 i 2013.
IX.- Pel que fa a l’anualitat 2016, el Consell de Govern del Consorci, en sessió ordinària del
dia 14 de desembre de 2016 va aprovar el pressupost del Consorci per a l’exercici 2016,
establint una aportació total de la Diputació de Barcelona de 1.424.000 €, que
correspondrien als 924.500 € en què venia participant, més 499.500€ en concepte de
liquidació parcial del deute reconegut al 2015. La Diputació aprovà la transferència
d’aquests recursos per decrets 8330/2016 i 9668/2016 de 30 d’agost i 5 d’octubre de 2016.
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X.- D’altra banda, en sessió de 19 de maig de 2016 de la Comissió executiva, el Consorci
aprova iniciar un període d’anàlisi que permeti a les administracions implicades consensuar
una proposta sòlida de reactivació social pel barri de la Mina, així com de les diverses
opcions de futur per a l’edifici Bloc Venus, considerant-ne, o be l’enderroc o be la seva
rehabilitació.
XI.- En sessió ordinària de 14 de desembre de 2016 en Consell de Govern, el President de
la Comissió executiva del Consorci i Secretari del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, anuncia el compromís per part de la Generalitat de donar suport al Pla de
Transformació mitjançant la signatura d’un conveni entre el Departament i el Consorci i
presenta una proposta d’aquest conveni que és aprovada per la majoria dels assistents.
XII.- En aquest conveni, la Generalitat es compromet a aportar 6 milions d’euros al Pla de
Transformació del barri de la Mina, sempre i quan el Consorci estableixi l’acord definitiu de
dur les actuacions necessàries per tal d’avançar en el desallotjament i obtenció de la
titularitat pública del bloc Venus. El conveni se signa el dia 23 de desembre de 2016.
XIII.- Posteriorment, en sessió de 12 de gener de 2017, la Comissió Executiva del Consorci
presenta, com a únic punt de l’ordre del dia, l’estudi de la viabilitat jurídica, econòmica i
social dels possibles escenaris d’actuació per a l’edifici Bloc Venus. Queda palesa la
necessària disponibilitat de temps i de recursos econòmics per fer front a les despeses que
comporti l’adopció de qualsevol dels escenaris proposats.
XIV.- El 20 d’abril de 2017 en reunió mantinguda per part de la Consellera del Departament
de Treball i Assumptes Socials i el Secretari General d’Afers Socials, amb la Presidenta de
la Diputació de Barcelona i amb presència del cap de gabinet de Presidència i el
Coordinador de l’Àrea d’Atenció a les Persones la Generalitat de Catalunya comunica la
seva decisió per l’enderrocament de l’Edifici Venus i sol·licita la continuació de l’aportació
anual de la Diputació de Barcelona fins a l’exercici 2020.
XV.- D’aquí es desprèn el compromís per part de la Diputació de Barcelona de seguir
recolzant el Pla de Transformació del barri de la Mina, com a màxim fins a la finalització de
l’exercici 2020, concretant-se aquestes actuacions durant el període 2017-2020 en les
intervencions previstes per solucionar tota la problemàtica al voltant de l’edifici Venus. Al
mateix temps, s’adopta el compromís de seguir amortitzant el deute del període 2011-2015.
XVI.- La Diputació de Barcelona continuarà realitzant una aportació anual de 924.500 €
durant els exercicis 2017, 2018, 2019, i 2020, i continuarà amortitzant el deute contret amb
el Consorci pels anys que no va realitzar cap aportació, fins arribar a cobrir la totalitat del
deute pendent de 1.936.000 € (un cop descomptats del deute inicial de 2.435.500 € els
499.500 € ja abonats l’any 2016).
XVII.- Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per Acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data ......................................................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pel següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
El present conveni té por objecte formalitzar les transferències derivades de la participació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Barri de la Mina durant el període 20172020.
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Segon.- Obligacions del Consorci del Barri de la Mina
El Consorci durà a terme les accions necessàries per al compliment de la seva finalitat de
caràcter general consistent en dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla de
transformació del barri de la Mina, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Així mateix el Consorci haurà d’elaborar l’estudi de viabilitat del planejament de l’edifici
Venus.
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, d’acord amb el que estableixen els articles 8.3.b) i 20.2, dels
estatuts del Consorci del Barri de la Mina, aportarà per al període 2017-2020 la quantitat
total de cinc milions sis-cents trenta-quatre mil euros (5.634.000,00.-€), en concepte de
despeses ordinàries de funcionament del Consorci derivades de les obligacions establertes
al pacte segon i endarreriments de les quantitats no abonades durant els exercicis 2011,
2012 i 2013.
Aquesta aportació de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera:
Anys

Aportació
ordinària

2017
2018
2019
2020

924.500,00.-€
924.500,00.-€
924.500,00.-€
924.500,00.-€

Aportació
extraordinària
(Liquidació del
deute)
499.500,00.-€
499.500,00.-€
499.500,00.-€
437.500,00.-€

Total

Aplicació
pressupostària

1.424.000,00.-€
1.424.000,00.-€
1.424.000,00.-€
1.362.000,00.-€

G/60101/23100/45301
G/60101/231/453
G/60101/231/453
G/60101/231/453

Amb caràcter general, el pagament d’aquestes aportacions s’efectuarà amb periodicitat
trimestral dins de la segona quinzena del primer mes, excepte el pagament de l’any 2017
que es pagarà d’un sol cop i prèvia presentació de la justificació establerta al pacte quart.
Quart.- Justificació de les aportacions econòmiques
D’acord amb el que estableix la Base 32 de les d’execució del pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2017, el Consorci del Barri de la Mina haurà de remetre a la Diputació
de Barcelona la documentació següent referida a l’any en que s’hagi aplicat l’aportació:
-

-

Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar al Servei d’Acció
Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, abans del dia 31 de març de l’any següent a
aquell que s’hagi aplicat l’aportació.
Comptes anuals i d’altre informació, els quals s’hauran de presentar a requeriment de la
Diputació de Barcelona a través del Servei de Control Financer de la Intervenció
General.

Cinquè.- Vigència.
La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des del moment de la seva signatura fins el 31 de
desembre del 2020.
Sisè.- Formes d’extinció del conveni
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a
l’altra part amb una antelació mínima de dos mesos.
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Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà
resolt per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per incompliment, d’acord amb el pacte setè.
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
de cooperació.
En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.
Setè.- 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
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós-administratiu.
Vuitè.- 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.
Novè.- Interpretació
En el supòsit què sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació
de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules
Desè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
Onzè.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 5 de la LOPD, s’informa que les dades de caràcter personal
subministrades pel Consorci del Barri de la Mina durant la formalització del conveni o
aportades durant el desenvolupament de les actuacions objecte del conveni seran incloses
en els fitxers de què és responsable la Diputació de Barcelona, “Agenda i proveïdors” i
“Contractació” les quals seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió del
present conveni i per al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre que
una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment o si ho
autoritza una llei.
Els afectats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol
altre dret que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General
de la Diputació de Barcelona mitjançant la presentació en qualsevol de les seves oficines
que es poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/
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Si de la realització de l’objecte del conveni es tenen accés, de forma directa o indirecta, a
dades de caràcter personal, El Consorci del Barri de la Mina haurà d’adoptar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva estricta confidencialitat,
especialment en allò que es refereix al deure de secret exigit en la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”

Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual de cinc milions sis-cents
trenta-quatre mil euros (5.634.000,00.-€).
Aquesta aportació es desglossa de la següent manera:
Anys

Aportació
ordinària

2017
2018
2019
2020

924.500,00 €
924.500,00 €
924.500,00 €
924.500,00 €

Aportació
extraordinària
(Liquidació
del deute)
499.500,00 €
499.500,00 €
499.500,00 €
437.500,00 €

Total

Aplicació
pressupostària

1.424.000,00 €
1.424.000,00 €
1.424.000,00 €
1.362.000,00 €

G/60101/23100/45301
G/60101/231/453
G/60101/231/453
G/60101/231/453

Cinquè.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3
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, respecte els compromisos de despesa de
caràcter pluriennal.
Sisè.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni i
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient
Setè.- ESTABLIR, que d’acord amb la base 32 d’execució del pressupost 2017, el
pagament de les aportacions compromeses per la Diputació de Barcelona s’efectuarà
de forma trimestral excepte l’aportació de l’any 2017 que es pagarà d’un sol cop i que
als efectes de justificar aquestes aportacions, el Consorci del Barri de la Mina haurà de
remetre a la Diputació de Barcelona la documentació següent referida a l’any en que
s’hagi aplicat l’aportació:
- Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar al Servei
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, abans del dia 31 de març de
l’any següent a aquell que s’hagi aplicat l’aportació.
- Comptes anuals i d’altre informació, els quals s’hauran de presentar a
requeriment de la Diputació de Barcelona a través del Servei de Control Financer
de la Intervenció General.
Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci del Barri de la Mina.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la pròrroga del conveni, per a l’any 2018, subscrit entre la Diputació de

343

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona i la Creu Roja Espanyola per promocionar l’autonomia personal,
l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància,
l’adolescència i les seves famílies, per un import de 107.000 € (cent set mil
euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 de
maig de 2015 es va aprovar la minuta del conveni per a la promoció de l’autonomia
personal, l’atenció a la dependència i a situacions de vulnerabilitat i de risc en la
infància, l’adolescència i les seves famílies, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i la Creu Roja Espanyola.
2. El conveni esmentat va ser subscrit amb Creu Roja Espanyola en data 10 de juliol
de 2015 i va ser prorrogat per a l’any 2017 per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de novembre de 2016.
3. El pacte sisè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser prorrogat,
per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts.
Fonaments de dret
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitat d’interès comú.
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
3. Vist que l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
les Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o
jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en
el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials.
4. Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada
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per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret
núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, la pròrroga per a l’any 2018, del conveni de col·laboració,
subscrit en data 10 de juliol de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Creu Roja
Espanyola, per promocionar l’autonomia personal, l’atenció a la dependència i
situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, l’adolescència i les seves famílies.
Segon- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2018, al
conveni de referència per un import de cent set mil (107.000,00.-) euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48900 del pressupost de la corporació per a
l’any 2018 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, que es desglossen
de la següent manera:
- Quaranta-set mil euros (47.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 1 del pacte
segon.
- Quaranta mil euros (40.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon.
- Vint mil euros (20.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 3 del pacte segon.
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en
el present conveni es verificarà mitjançant un informe emès per la comissió tècnica de
seguiment, quan aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès
per la Creu Roja, on consti la conformitat de la cap del Servei de Suport a Programes
Socials. En qualsevol dels dos casos aquests informes incorporaran informació
econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al
desenvolupament de l’actuació.
La data màxima de presentació d’aquest informe serà el 31 de març de 2019.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior, s’admetran justificacions parcials de
períodes d’activitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Creu Roja Espanyola.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a l’Associació Diversitat i
Ciutadania, concedida en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a
entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:

345

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2 La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. Mitjançant aquest
acord es va concedir a l’Associació Diversitat i Ciutadania una subvenció per import
de 2.161,32€ per al Projecte “Jo decideixo, jo resolc”.
3. L’Associació Diversitat i Ciutadania, amb NIF G65825101, va presentar, en data 27
de març de 2017, la justificació de la subvenció esmentada al paràgraf anterior.
4. Mitjançant requeriment d’esmena del compte justificatiu de la subvenció, de data 5
de juliol de 2017, es va demanar a l’entitat l’esmena de diversos errors i omissions;
entre d’altres, els següents:
 Manca de la fotocòpia del justificant de despesa i de l’acreditació del pagament
del mateix.
 Motivació de la desviació respecte al pressupost previst de l’actuació.
 Manca a l’Annex B de la data de pagament de la despesa justificativa.
5. En data 2 d’agost d’enguany i dins del termini atorgat per esmenar les errades o
omissions, aquesta entitat va presentar al·legacions al respecte. D’aquestes, es
desprèn que no s’ha efectuat el pagament de la despesa justificativa i no està
suficientment justificada la desviació respecte al pressupost de l’actuació.
6. Per tot l’exposat, cal aprovar inicialment la revocació total de la referida subvenció.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22
d’abril de 2016 (apartat 3.3.b), i complementada i modificada per Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a l’Associació Diversitat i Ciutadania per al
Projecte “Jo decideixo, jo resolc”, per un import de dos mil cent seixanta-un euros amb
trenta-dos cèntims (2.161,32€), en el marc de la convocatòria 7903/2016 de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació Diversitat i Ciutadania.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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