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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 26 d’abril de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta 
cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 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: senyora Núria Marín i Martinez 
(PSC-CP), senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo 
(CUP-PA). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM) i Manuel 
Reyes López (PP), i les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU), Alexandra 
Sevilla i Oliveras (Entesa) i Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 d’abril de 2018. 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe de la Secretaria General relatiu a l’expedient de constitució de 
l’agrupació constituïda pels municipis de Cercs i Gósol, per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 

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

judicial dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació núm. 159/2017, interposat per la senyora XXX, que declara ferma la 
sentència núm. 53/2017, de 3 de març, dictada pel Jutjat Contenciós 
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Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2014, 
contra la resolució de 18 de juliol de 2014, de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació, que va 
imposar a la recurrent dues sancions disciplinàries de suspensió de funcions, 
amb pèrdua de retribucions, pels períodes respectius d’un any i un dia i de sis 
mesos de durada, per la comissió de dues faltes disciplinàries. 

 

4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2692/2018, de data 26 de març, 
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010599 de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini 
públic hidràulic per l’autorització de les obres “Itinerari de vianants a la carretera 
BV-5034, TM Sant Vicenç de Montalt”. 

 

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2693/2018, de data 26 de març, 
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010598 de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini 
hidràulic per l’autorització de les obres “Eixamplament del pont Sant Quirze de 
Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora”. 

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local  
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", prèvia modificació 
del règim del Catàleg. 

 

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

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 

8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir el 
recurs tècnic consistent en suport municipal en protecció de dades, d’acord amb 
la valoració de les sol·licituds presentades pels ajuntaments, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

Servei de Programació 
 

Caixa de Crèdit 
 

9. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Calella, 
per a finançar l’actuació local “Proj. adeq. interior i sala d'actes. Can Saleta”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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10. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000,00 €, a l’Ajuntament de la 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Subm. i intal.lació d'un circuit de workout”, 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 
11. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 61.269,22 €, a l’Ajuntament de la 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Inst. caldera de biomassa i xarxa de 
calor”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Construcció 
nou edifici hab. i comissaria policia”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000,00 €, a l’Ajuntament d'Òrrius, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició magatzem carrer de la Roca, 37”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de 
Taradell, per a finançar l’actuació local “Substitució camp de gespa”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a finançar l’actuació local “Sala Polivalent 
de Can Rafart Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 33.581,04 €, a l'Ajuntament de Calella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 
17. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 282.520,50 €, 
a l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 
18. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 24.932,36 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 
19. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 48.151,36 €, a 
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l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 
20. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 77.191,39 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 
21. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 59.416,03 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2018. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme. 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consorci de Turisme del Vallès Occidental.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia.  

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 

concessió de recursos tècnics i materials consistents en la redacció de plans, 
projectes i informes i en la realització de serveis i activitats, en relació amb 
matèria esportiva, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la  

concessió de recursos tècnics i materials, consistents en la redacció de plans, 
projectes, informes i en la realització d’activitats i serveis, en matèria de 
d’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius; estudis de patrocini 
d’esdeveniments i d’activitats esportives, estudis de seguretat d’esdeveniments i 
activitats esportives i jornades d’esport adaptat, inclosos en el Catàleg de serveis 
de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació de 

les obres del Projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials, any 2017 (9 lots): Lots, 3, 4, 6, 7 i 9”. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 

addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat amb cadascun dels 
beneficiaris (la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Associació Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Generalitat 
de Catalunya) associats per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de 
gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir 
els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094). 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

6 
 

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

convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament d’actuacions 
destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de medi 
ambient en l’àmbit local, per a l’exercici 2018. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

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

Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 d’abril de 2018.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 12 d’abril de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar el vot del Grup Socialista. Votarem 
a favor els punts 6, 7, 8, 32, 33 i 36. De la resta, llevat dels que són per donar compte, 
farem abstenció.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe de la Secretaria General relatiu a l’expedient de constitució de 
l’agrupació constituïda pels municipis de Cercs i Gósol, per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.- 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: 
 
“L’Ajuntament de Cercs ha presentat un ofici davant del Registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona, en data 1 de març de 2018, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de 
l’agrupació dels municipis de Cercs i Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció. 
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Posteriorment, en dates 22 de març i 6 d’abril de 2018, s’ha presentat documentació 
complementària. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita constitució. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016, 
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, 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. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Cercs i Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, 
que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Cercs 
i Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Cercs ha presentat davant del Registre d’entrada de la Diputació de 
Barcelona, en data 1 de març de 2018, la sol·licitud de l’informe preceptiu per part d’aquesta 
corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de l’agrupació dels 
municipis de Cercs i Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció. 
 
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació: 
 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cercs, celebrat l’1 de febrer de 2018, 

relatiu a l’aprovació definitiva de la constitució de l’agrupació dels municipis de Cercs i 
Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com 
dels corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació  
 
Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, en data 22 de març de 2018, 
l’Ajuntament de Cercs ha enviat mitjançant correu electrònic còpia dels següents 
documents: 

 
- Memòria justificativa 
- Projecte d’estatuts de l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de Secretari-

Interventor entre els ajuntaments de Cercs i Gósol 
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- Certificat de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Berguedà celebrat el 13 d’octubre 
del 2017, mitjançant el qual s’acorda informar favorablement la constitució de l’Agrupació 
per al sosteniment en comú del lloc de Secretari-Interventor entre els ajuntaments de 
Gósol i Cercs 

 
Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, en data 6 d’abril de 2018, 
l’Ajuntament de Cercs ha presentat davant del Registre d’entrada de la Diputació de 
Barcelona els següents documents: 

 
- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cercs, celebrat l’1 de febrer de 2018, 

relatiu a l’aprovació definitiva de la constitució de l’agrupació dels municipis de Cercs i 
Gósol, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com 
dels corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació, fent constar la seva 
aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres  

- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Gósol, celebrat l’1 de febrer de 2018, 
relatiu a l’aprovació definitiva de la constitució de l’agrupació dels municipis de Gósol i 
Cercs, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, així com 
dels corresponents estatuts reguladors de la dita agrupació, fent constar la seva 
aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres 

 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix 
que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar 
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb 
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i 
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En el mateix sentit es preveu a l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Adminstración Local con habilitación 
de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre 
d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
A la vista de les dates d’inici dels respectius expedients d’agrupació municipal aprovats pels 
ajuntaments de Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, entenem que és 
d’aplicació a aquest expedient el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de 
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
De similar forma que els anteriors reials decrets esmentats, l’article 9.2 del Decret 195/2008, 
de 7 d’octubre, pel que es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa 
que el procediment per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir 
en comú el lloc de secretaria es podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es 
requerirà un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació de 
municipis per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció per part 
d’aquesta corporació. 
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3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de Cercs i Gósol, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, per acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de 
serveis o recursos sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de 
secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en 
la memòria justificativa, es basen en la insuficiència de recursos econòmics per mantenir 
cadascun per separat el lloc de treball de secretaria – intervenció, atès el descens de 
població que incideix directament en un descens dels recursos econòmics, malgrat que els 
pressupostos d’ambdós ajuntaments es mantenen degut a l’acció d’altres administracions 
(la Diputació de Barcelona en el cas de l’Ajuntament de Cercs i la Diputació de Lleida en el 
cas de l’Ajuntament de Gósol).  
 
D’acord amb la informació que aporten els respectius municipis en el document de la 
memòria justificativa, en resulta que: 
 
- El municipi de Cercs té una població de 1.168 habitants en l’exercici 2016 i un 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2017 de 2.289.235.-€ 
 
- El municipi de Gósol té una població de 228 habitants en l’exercici 2016 i un pressupost 

municipal corresponent a l’exercici 2017 de 448.263,63.-€ 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 
De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen un dels paràmetres 
indicats, el de pressupost, i que l’Ajuntament de Gósol es trobaria per sota del paràmetre de 
població. Això no obstant, i atenent que els paràmetres són acumulables, cap dels municipis 
estaria en disposició de demanar l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball 
d’intervenció. 
 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
La conveniència d’aquesta agrupació, proposada a instàncies de l’Ajuntament de Gósol, es 
justifica igualment per tots dos ajuntaments en el fet que tenen unes condicions i necessitats 
molt semblants, motiu pel qual es fa factible que un únic secretari-interventor pugui prestar 
el seu treball correctament compartint les funcions pròpies amb les entitats agrupades. 
Aquesta mesura suposaria un estalvi en la despesa corrent per als dos ajuntaments, el que 
aniria més d’acord amb els seus actuals ingressos corrents. 
 
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals, 
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forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva 
vigència i les causes de modificació i dissolució. 
 
Atès tot el que ha estat aportat, justificat i motivat en els respectius expedients municipals, 
es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de l’agrupació de 
municipis.  
 
4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el 
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot 
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Cercs i Gósol han acreditat aquestes circumstàncies. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, 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. 
 
Per tot això i atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta 
dels dos ajuntaments afectats, d’iniciar els tràmits per a la constitució de l’agrupació dels 
respectius municipis als efectes del sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria –
intervenció, així com la concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, la 
Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària General, informa 
favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Cercs i Gósol, per 
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments Cercs i Gósol, per al seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació núm. 159/2017, interposat per la senyora XXX, que declara ferma la 
sentència núm. 53/2017, de 3 de març, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2014, 
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contra la resolució de 18 de juliol de 2014, de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació, que va 
imposar a la recurrent dues sancions disciplinàries de suspensió de funcions, 
amb pèrdua de retribucions, pels períodes respectius d’un any i un dia i de sis 
mesos de durada, per la comissió de dues faltes disciplinàries.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat un Decret judicial que declara 
ferma la sentència dictada en el recurs d’apel·lació núm. 159/2017, interposat per la 
senyora XXX contra la sentència núm. 53/2017, de 3 de març de 2017, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
475/2014, contra la resolució de 18 de juliol de 2014 de la presidència delegada de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació, que va 
imposar a la recurrent dos sancions disciplinàries de suspensió de funcions, amb 
pèrdua de retribucions, pels períodes respectius d’un any i un dia i de sis mesos de 
duració, per la comissió de dos faltes disciplinàries. 
  
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 14 d’abril de 2016 (publicada 
al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial que declara ferma la 
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació núm. 159/2017, interposat per la senyora XXX contra la sentència núm. 
53/2017, de 3 de març de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 475/2014, contra la resolució de 18 de 
juliol de 2014 de la presidència delegada  de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies de la Diputació, que va imposar a la recurrent dos sancions 
disciplinàries de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, pels períodes 
respectius d’un any i un dia i de sis mesos de duració, per la comissió de dos faltes 
disciplinàries. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2692/2018, de data 26 de 
març, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la 
Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010599 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de 
domini públic hidràulic per l’autorització de les obres “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5034, TM Sant Vicenç de Montalt”.- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor següent: 
 
“El 23 de desembre de 2013  la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a 
construir un ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5034, T.M. SANT 
VICENÇ DE MONTALT (exped. Núm. UDPH 2014000013) que va ser resolta 
favorablement mitjançant resolució de 3 de març de 2014. 
 
El 27 de març de 2017, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació 
CON2017010599, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en 
concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització 
d’obres de referencia (exped. Núm. UDPH 2014000013), corresponent al període de 
facturació de 1 de gener a 31 de desembre de 2016, i que suposava una quota a 
ingressar de 27,95 euros, IVA inclòs. 
 
El 25 d’abril de 2017, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, recurs 
de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que 
s’entenia que els pilars del pont d’una carretera formen part d’aquesta i, per tant, són 
domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini 
públic, no poden estar gravats per cap tribut i, subsidiàriament, que el cànon/taxa per 
l’ocupació del domini públic no està subjecte a l’IVA. 
 
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica 
administrativa davant la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’1 de Febrer de 2018, la Junta de Finances va notificar a la Diputació de Barcelona la 
resolució de 24 de gener (Reclamació núm. 1621/17) que desestimava la reclamació 
econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la liquidació 
CON2017010599 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de Barcelona 
d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que aquest cànon està 
subjecte a IVA. 
 
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret 
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de 
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que el pilar de subjecció del pont forma 
part de la carretera i, per tant, és domini públic viari, i les carreteres i tots els seus 
elements, com a béns de domini públic, no poden estar gravats per cap tribut. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en 
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i 
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat 
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d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat 
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 24 
de gener (Reclamació núm. 1621/17) per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010599, en base a les 
consideracions contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies 
superiors en què pugui derivar.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2693/2018, de data 26 de 
març, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució, emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la 
Generalitat de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010598 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de 
domini hidràulic per l’autorització de les obres “Eixamplament del pont Sant 
Quirze de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El 3 de maig de 2013 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a 
l’execució de les obres descrites al projecte d’EIXAMPLAMENT DEL PONT SANT 
QUIRZE DE BESORA A LA CARRETERA BV-5227, AL TM DE SANT QUIRZE DE 
BESORA (exped. Núm. UDPH 2013001842) que va ser resolta favorablement 
mitjançant resolució de 25 de febrer de 2014 emesa pel Director de l’ACA. 
 
El 27 de març de 2017, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació 
CON2017010598, emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) en 
concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per l’autorització 
d’obres de referència (exped. Núm. UDPH 2013001842), corresponent al període de 
facturació de 1 de gener a 31 de desembre de 2016, i que suposava una quota a 
ingressar de 383,91 euros, IVA inclòs. 
 
El 25 d’abril de 2017, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma, recurs 
de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que 
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s’entenia que la plataforma o tauler del pont és una carretera i, per tant, domini públic 
viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no poden 
estar gravats per cap tribut i, subsidiàriament, que el cànon/taxa per l’ocupació del 
domini públic no està subjecte a l’IVA. 
 
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica 
administrativa davant la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’1 de Febrer de 2018, la Junta de Finances va notificar a la Diputació de Barcelona la 
resolució de 24 de gener (Reclamació núm. 1619/17) que desestimava la reclamació 
econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la liquidació CON 
2017010598 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de Barcelona d’un bé 
de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que aquest cànon està subjecte a 
IVA. 
 
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret 
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de 
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que la plataforma o tauler del pont és 
una carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, 
com a béns de domini públic, no poden estar gravats per cap tribut.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en 
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i 
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat 
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat 
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 24 
de gener (Reclamació núm. 1619/17) per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010598, en base a les 
consideracions contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

15 
 

Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels 
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies 
superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local  
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", prèvia modificació 
del règim del Catàleg.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Instrucció ajuts econòmics Catàleg de serveis any 2018 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 18 de desembre 

de 2017, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim regulador i 
la convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (AJG 689/17). 

 
2. L’esmentat règim estableix, en el seu article 5.4, que els ajuts econòmics inclosos 

en el Catàleg es concedeixin per mitjà del procediment de concurrència 
competitiva. D’acord amb l’establert en l’article 5.3, en el procediment de 
concurrència competitiva, la concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la 
vista de criteris preestablerts i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds 
en funció de la valoració obtinguda. 

 
3. En la convocatòria d’enguany, s’han presentat 6.114 sol·licituds d’ajuts 

econòmics. La presentació i revisió de sol·licituds i la subsanació de defectes s’ha 
realitzat a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions 
(PMT). 

 
4. Els responsables del procediment d’instrucció han estat les gerències o direccions 

de Serveis de la Diputació, d’acord amb l’article 14 del règim, les quals, sota la 
direcció de les coordinacions competents de les àrees de gestió constituïdes a la 
corporació, han elaborat els informes d’instrucció, que contenen l’explicació de la 
forma objectiva com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes 
rellevants relatius de la instrucció. 

 

5. Als efectes d'examinar i de validar els esmentats informes d’instrucció, s’han 
constituït els òrgans col·legiats que s’enumeren a continuació. De les decisions 
adoptades en aquestes reunions, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès una 
acta. 

 

a) Àrea de Presidència: 
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- Gabinet de Prevenció i Seguretat 
- Gabinet de Premsa i Comunicació 
- Direcció de Relacions Internacionals 
- Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 

 

b) Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

c) Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 

- Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
- Gerència de Serveis de Turisme 
- Gerència de Serveis de Comerç 

 

d) Àrea de Cultura, Educació i Esports 
 

e) Àrea d’Atenció a les Persones 
 

6. De cada procediment d’instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en 
tant que responsable de garantir els requeriments de la convocatòria, ha revisat 
els aspectes següents: 

 

- Que el centre gestor fa constar com ha distribuït la quantia màxima que es va 
preveure en la convocatòria entre els diferents recursos i que la quantia total 
concedida no supera la quantia total prevista. 

- Que es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que 
s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat 
íntegrament i exclusivament els criteris preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de 
valoració i com s’ha obtingut l’import concedit, a partir de la puntuació 
obtinguda. 

- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes 
d’instrucció i, en les sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, 
el requisit incomplert. 

- Que les actuacions pluriennals i els pagaments avançats que es proposen 
estan motivats, i que en les actuacions a executar conjuntament per diversos 
ens s’indica l’aportació estimativa que correspon a cadascun d’ells. 

- Que el responsable del centre gestor és qui signa l'informe. 
- Que s’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema 

d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor 
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

- Que es compleix l'aportació mínima garantida d’acord amb el règim regulador. 
- Que no existeixen sol·licituds estimades en què el rati de cobertura superi el 

100 per cent de l'import sol·licitat. 
 

Proposta de modificació del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018  
 

7. En altre ordre de coses, la previsió de l’article 8, apartat b, del règim del catàleg, 
segons la qual “L’ens disposa de deu dies naturals des de la posada a disposició 
de la notificació per accedir al seu contingut” [del requeriment d’esmena], estava 
relacionada amb la comunicació de requeriment mitjançant el PMT, que no 
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permetia determinar el moment en què l’ens sol·licitant rebia el requeriment. Un 
cop implementada la notificació electrònica, que sí permet tenir coneixement de 
quan l’ens destinatari rep el requeriment, es considera que aquests article ha 
perdut la seva funcionalitat i, per tant, s’ha de suprimir. 

 

8. En segon lloc, els articles 30, apartat 1, i 31, apartat 2, del règim estableix dos 
terminis d’execució de les actuacions subvencionades: el període des de l’1 de 
gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 i el període des de l’1 de gener de 
2018 fins el 31 de desembre de 2019. 

 

Tant l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipals d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari com l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local, 
ambdues adscrites a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposen, de manera 
justificada, que els ajuts concedits es puguin executar en l’anualitat 2019, amb 
carrèc al pressupost 2019. 
 

En el cas de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipals d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari, per executar les actuacions és necessari prèviament 
aprovar els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions d’acord 
amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, procedir a la 
contractació d’una empresa forestal, obtenir els permisos dels propietaris de les 
finques afectades, obtenir autoritzacions d’altres administracions i finalment s’ha 
de tenir en compte que durant l’estiu no es poden executar treballs forestals. Tot 
això impedeix que les despeses es puguin executar l’any de la concessió. 
 

En el cas de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb l’objectiu 
d’incentivar la implementació de les actuacions que es derivin de plans i estudis 
de Mobilitat Urbana, s’ha previst que un cop la Diputació concedeixi els ajuts, se 
sol·liciti una subvenció europea (FEDER). El termini de resolució de les sol·licituds 
FEDER i els tràmits corresponents als contractes d’obres posteriors impedeixen 
que les despeses es puguin executar l’any de la concessió. 

 

Per tot això, es considera que s’ha de modificar l’esmentat article 30, apartat 1, del 
règim, en el sentit de fer possible que l’execució de les actuacions objecte d’ajut 
comprengui el període de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
 

9. En tercer lloc, els articles 26 i 33 del règim del Catàleg estableixen que els 
pagaments avançats s’han de produir quan l’ens destinatari presenti l’acceptació 
expressa de l’ajut. Es considera també, amb l’objectiu de simplificar la gestió, i vist 
que els ajuts econòmics responen a una sol·licitud prèvia de l’ens, que n’hi hauria 
d’haver suficient per produir-se el pagament avançat amb l’acceptació tàcita.  

 

10. Per últim, un dels requisits que estableix l’article 36, apartat 1, del règim del 
Catàleg per a poder ampliar els terminis dels recursos econòmics és que “l’ens 
hagi justificat com a mínim el 25 per cent de l’import de l’ajut en el moment de 
presentar la sol·licitud d’ampliació”. En el cas que s’hagi avançat el pagament, 
atès que aquesta despesa ja consta com executada comptablement, amb 
l’objectiu també de simplificar la gestió, es considera que n’hi ha suficient amb una 
declaració responsable de l’alcalde/essa o del secretari/ària de l’ens fent constar, 
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juntament amb la sol·licitud, que s’ha executat el 25 per cent de l’actuació, sense 
que calgui presentar i tramitar la justificació en aquests casos. 

 
Aprovació d’ajuts condicionats a l’aprovació d’una modificació de crèdit 
 

11. D’altra banda, La Direció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, el 
Gabinet de Prevenció i Seguretat, el Gabinet de Premsa i Comunicació, la 
Gerència de Serveis de Turisme i la Gerència de Serveis de Benestar Social 
proposen aprovar diversos ajuts condicionats a l’aprovació de diverses 
modificacions de crèdit a tràmit. La urgència en l'aprovació es justifica per no 
endarrerir l'aprovació dels ajuts de la resta de centres gestors i de permetre també 
que tots els ajuntaments i ens destinataris coneguin en unitat d'acte els seus ajuts 
econòmics concedits en el marc del Catàleg.  

 
Pagaments avançats 
 

12. D’acord amb l’establert a l’article 33 del règim, els centres gestors que s’indiquen 
a continuació, han proposat els següents pagaments avançats: 

  
a. La Direcció de Relacions Internacionals proposa un pagament avançat de 

diversos ajuts econòmics dels recursos “Plans d’Educació al desenvolupament” 
i “Projectes de cooperació al desenvolupament”, gestionats per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament: 

 

Recurs Plans Municipals d’Educació al Desenvolupament”  
 

Ajuts econòmics d’execució anual: es proposa fer un pagament avançat del 75 
per cent de l’import total concedit, pels motius següent: els imports sol·licitats 
són elevats, avançant el pagament es facilita l’estabilitat pressupostària dels 
ens locals, i el grau d’execució és de gairebé del 100 per cent. 

 
Ajuts econòmics d’execució pluriennal: es proposa fer un pagament avançat del 
75 per cent de l’import corresponent a la primera anualitat i un segon pagament 
avançat del 75 per cent de l’import de la segona anualitat. El pagament de la 
segona anualitat es produirà quan es justifiqui la primera bestrata. 

 

Els motius són els següents: els imports sol·licitats són elevats, avançant el 
pagament es facilita l’estabilitat pressupostària dels ens locals, i el grau 
d’execució és de gairebé del 100 per cent. 

 

Recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament” 
 

Ajuts d’execució anual: es proposa fer un pagament avançat del 50 per cent de 
l’import total de l’ajut. 

 

Ajuts d’execució pluriennal: es proposa fer un pagament avançat de l’import de 
la primera anualitat. 
 

Els motiu és el següent: L’avançament del pagament es justifica perquè les 
activitats dels projectes de cooperació al desenvolupament es porten a terme 
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en municipis de països del Sud, que necessiten de finançament extern per a 
poder-les iniciar. 

 

b. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació proposa un 
pagament avançat del 85 per cent dels ajuts econòmics gestionats pel Servei 
de Mercat de Treball, l’Oficina d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
i el Servei de Teixit Productiu, pels motius següents: imports concedits elevats, 
llargs processos d’elaboració i execució, important desajust temporal de 
tresoreria per als ens locals, i grau d’execució de les actuacions en els últims 4 
anys del 97 per cent com a mitjana. 

 

c. La Gerència de Serveis d’Esports proposa un pagament avançat del 75 per 
cent dels ajuts econòmics gestionats per l’Oficina d’Activitats Esportives i 
l’Oficina d’Equipaments Esportius, pels motius següents: l’avançament permet 
l’execució immediata d’actuacions que poden afectar a la seguretat de les 
persones; en el recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió” també agilitza la 
posada a disposició dels ajuts a favor de les persones en risc d’exclusió social. 
 

d. La Gerència de Serveis de Benestar Social proposa un pagament avançat del 
50 per cent dels ajuts econòmics gestionats pel Servei d’Acció Social, pel motiu 
següent: el pagament avançat té com a finalitat permetre les contractacions 
necessàries per part de l’ajuntament per a realitzar l’actuació, tot i que la 
despesa econòmica no hagués estat prevista en el seu pressupost. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vistos els articles 14 a 18 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 
2018, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts econòmics, i els articles 21 i 
24, pel que fa al procediment de concessió. 

 

2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, 
de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i 
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre d e2017, 
rectificat per decret núm 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de 
setembre de 2017). 

 

3. Així mateix, vist l'apartat 3.4.g) en concordança amb l'apartat 8.6) de la referida 
Refosa núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, la superació dels 
percentatges fixats a l'article l'art. 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de marc. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 en el sentit 
següent: 
 
a) Suprimir l’apartat b. de l’article 8 “Revisió i subsanació de tràmits”: 
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“L’ens disposa de deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació 
per accedir al seu contingut” 

 
b) Modificar l’article 30, apartat 1.b, “Especialitats d’execució i justificació dels 

recursos econòmics”, en el sentit següent: 
 

On diu: 
 

“Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades 
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació: [...] 

 

 Per als recursos consistents en ajuts econòmics, execució entre l’1 de gener de 
2018 i el 31 de desembre de 2018, amb una justificació parcial fins el 15 de 
novembre de 2018 i justificació final fins el 31 de març de 2019, a excepció dels 
recursos pluriennals.” 
 

Ha de dir: 
 

“Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades 
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació: [...] 

 

 Per als recursos consistents en ajuts econòmics, execució entre l’1 de gener de 
2018 i el 31 de desembre de 2018, amb una justificació parcial fins el 15 de 
novembre de 2018 i justificació final fins el 31 de març de 2019, a excepció dels 
recursos pluriennals.  
 

 De forma justificada, execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2019, amb una justificació parcial fins el 15 de novembre de 
2019 i justificació final fins el 31 de març de 2020. 

 
c) Modificar l’article 26, apartat 3, “Acceptació expressa”, en el sentit següent: 
 

On diu: 
 

En els recursos econòmics en què s’hagi previst la realització de pagaments 
avançats, aquests pagaments s’han de produir quan l’ens presenti l’acceptació 
expressa de l’ajut. Cas de no presentar-la, els ajuts s’han de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
Ha de dir: 

 
En els recursos econòmics en què s’hagi previst la realització de pagaments 
avançats, aquests pagaments s’han de produir quan l’ens presenti l’acceptació 
de l’ajut. En els ajuts econòmics, s’entén l’acceptació tàcita si en el termini 
d’un mes l’ens no hi renuncia, sense perjudici que en els ajuts formalitzats 
mitjançant conveni, cal procedir a la seva signatura. En els fons de prestació 
l’acceptació ha de ser expessa. Cas de no presentar-la, els ajuts s’han de 
pagar prèvia justificació de despeses. 
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d) Modificar l’article 33, apartat 3, “Pagament”, en el sentit següent: 
 

On diu: 
 

Es poden efectuar pagaments avançats quan a la sol·licitud s’acreditin les 
circumstàncies que concorren i/o el centre gestor apreciï d’ofici la conveniència. 
Tots els pagaments avançats han de ser degudament informats pel centre gestor i 
motivats en l’acte de concessió. Cas d’haver-se previst pagaments avançats, 
aquests s’han de fer efectius un cop es produeixi l’acceptació expressa dels ajuts. 
En cas de recursos pluriennals, i pel que fa al pagament avançat de la segona 
anualitat, quan es produeixi la justificació mínima establerta. 

 
Ha de dir: 

 
Es poden efectuar pagaments avançats quan a la sol·licitud s’acreditin les 
circumstàncies que concorren i/o el centre gestor apreciï d’ofici la conveniència. 
Tots els pagaments avançats han de ser degudament informats pel centre gestor i 
motivats en l’acte de concessió. Cas d’haver-se previst pagaments avançats, 
aquests s’han de fer efectius un cop es produeixi l’acceptació dels ajuts. En cas 
de recursos pluriennals, i pel que fa al pagament avançat de la segona anualitat, 
quan es produeixi la justificació mínima establerta. 

 
e) Modificar l’article 36, apartat 1, “Ampliació de terminis dels recursos econòmics”, 

en el sentit següent: 
 
On diu: 

 
Els terminis dels recursos econòmics concedits poden ampliar-se prèvia sol·licitud 
degudament motivada de l’ens destinatari, sempre que les circumstàncies ho 
aconsellin, no es perjudiquin drets de tercer i l’ens hagi justificat com a mínim el 25 
per cent de l’import de l’ajut en el moment de presentar la sol·licitud d’ampliació. 
S’excepcionen d’aquesta justificació mínima els ajuts d’import igual o inferior a 
2.000,00 euros. 

 
Ha de dir: 

 
Els terminis dels recursos econòmics concedits poden ampliar-se prèvia sol·licitud 
degudament motivada de l’ens destinatari, sempre que les circumstàncies ho 
aconsellin, no es perjudiquin drets de tercer i l’ens hagi justificat com a mínim el 25 
per cent de l’import de l’ajut en el moment de presentar la sol·licitud d’ampliació. 
S’excepcionen d’aquesta justificació mínima els ajuts d’import igual o inferior a 
2.000,00 euros. En els ajuts en què s’hagi produït un pagament avançat, s’admet 
en lloc de la presentació de la justificació mínima, una declaració responsable 
signada per l’alcalde/essa o pel secretari/ària fent constar que s’ha executat 
com a mínim el 25 per cent de l’actuació. 

 
Segon. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en 
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conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, desestimar les sol·licituds per menor 
valoració o incompliment de requisits i declarar les sol·licituds desistides, que 
s’indiquen en els acords següents. 
 

Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, que 
s’inclouen en l’annex 1, que forma part del present dictamen.  
 

Quart. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019, que 
s’inclouen en l’annex 2, que forma part del present dictamen.  
 
Cinquè. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, que 
s’inclouen en l’annex 3, que forma part del present dictamen.  
 

Sisè. DESESTIMAR per menor valoració les sol·licituds que s’inclouen en l’annex 4, que 
forma part del present dictamen. 
 

Setè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits de l’ens les sol·licituds que 
s’inclouen en l’annex 5, que forma part del present dictamen. 
 
Vuitè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’inclouen en l’annex 6, que 
forma part del present dictamen. 
 
Novè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 37.268.285,01 euros (trenta-set 
milions dos-cents seixanta-vuit mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb un cèntim), amb 
càrrec a les aplicacions del pressupost corporatiu següents: 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

10300 
Gab. Prevenció i 

Seguretat 
2017/0012198 G/10030/92200/46250 52.920,00 52.920,00 52.920,00   

52.920,00 eur 
condicionats a 
aprov. modific. 
crèdit 4/2018 

11100 
Gab. Premsa i 
Comunicació 

2017/0012391 G/11100/92050/46250 49.999,97 49.999,97 49.999,97   

25.013,16 eur 
condicionats a 
aprov. modific. 
crèdit proposta 

7410 

11201 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

2017/0011955 G/11201/92061/46250 174.150,00 192.000,00 174.150,00     

      G/11201/92061/46550 17.850,00   17.850,00     

11202 
Oficina 

Cooperació al 
Desenvolupament 

2017/0011956 G/11202/92400/46250 1.189.756,37 1.197.256,37 891.582,97 298.173,40   
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

      G/11202/92400/46550 7.500,00   7.500,00     

14200 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2017/0011935 G/14200/49100/46250 732.323,56 732.323,56 732.323,56     

14200 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2017/0011936 G/14200/49100/46550 113.746,68 113.746,68 113.746,68     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

14200 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2017/0011937 G/14200/49100/76250 221.024,00 221.024,00 221.024,00   

23.500,00 eur 
condicionats a 
aprov. modific. 
crèdit 5/2018 

30101 
Servei de Mercat 

de Treball 
2017/0011966 G/30101/24100/46250 1.882.449,85 2.307.193,30 1.882.449,85     

  
  

G/30101/24100/46350 74.678,58 
 

74.678,58 
 

  

  
  

G/30101/24100/46550 251.749,10 
 

251.749,10 
 

  

      G/30101/24100/46750 98.315,77   98.315,77     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

30102 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per 

al 
Desenvolupament 

Econòmic 

2017/0012093 G/30102/43900/46250 698.737,00 1.047.235,00 698.737,00     

  
  

G/30102/43900/46350 8.475,00 
 

8.475,00 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/30102/43900/46550 221.438,00 
 

221.438,00 
 

  

      G/30102/43900/46750 118.585,00   118.585,00     

30103 
Servei de Teixit 

Productiu 
2017/0011894 G/30103/43300/46250 3.898.222,59 5.255.000,00 3.898.222,59     

  
  

G/30103/43300/46350 277.043,91 
 

277.043,91 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/30103/43300/46550 547.176,00 
 

547.176,00 
 

  

      G/30103/43300/46750 532.557,50   532.557,50     

30201 
Oficina Tècnica 

de Turisme 
2017/0012055 G/30201/43201/46250 350.000,00 771.800,00 350.000,00     

  
  

G/30201/43201/76250 247.300,00 
 

247.300,00 
 

  

  
  

G/30201/43201/76550 66.000,00 
 

66.000,00 
 

156.000,00 eur 
(entre 76550 i 

76750) 
condicionats a 
aprov. modific. 
crèdit 5/2018 

      G/30201/43201/76750 108.500,00   108.500,00   

156.000,00 eur 
(entre 76550 i 

76750) 
condicionats a 
aprov. modific. 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

crèdit 5/2018 

30300 
Ger. Serv. 
Comerç 

2017/0011897 G/30300/43100/46250 1.675.700,00 1.754.000,00 1.675.700,00     

  
  

G/30300/43100/46750 17.000,00 
 

17.000,00 
 

  

  
  

G/30300/43100/46550 33.000,00 
 

33.000,00 
 

  

  
  

G/30300/43100/46750 20.500,00 
 

20.500,00 
 

  

  
  

G/30300/43100/46850 7.800,00 
 

7.800,00 
 

  

40101 
Oficina d'Estudis i 

Recursos 
Culturals 

2017/0012066 G/40101/33400/46250 174.261,00 217.410,00 174.261,00     

  
 

2017/0012066 G/40101/33400/46350 8.770,00 
 

8.770,00 
 

  



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

30 
 

Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
 

2017/0012066 G/40101/33400/46550 17.880,00 
 

17.880,00 
 

  

    2017/0012066 G/40101/33400/46750 16.499,00   16.499,00     

40102 
Oficina de 

Patrimoni Cultural 
2017/0012032 G/40102/33220/46250 80.000,00 80.000,00 80.000,00     

40102 
Oficina de 

Patrimoni Cultural 
2017/0012031 G/40102/33300/46250 356.400,00 382.500,00 356.400,00     

  
  

G/40102/33300/46550 10.100,00 
 

10.100,00 
 

  

      G/40102/33300/46750 16.000,00   16.000,00     

40103 
Oficina de Difusió 

Artística 
2017/0012029 G/40103/33410/46250 292.200,00 294.400,00 292.200,00     



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

31 
 

Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/40103/33410/46750 2.200,00 
 

2.200,00 
 

  

40300 
Ger. Serveis 
d'Educació 

2017/0012117 G/40300/32000/46250 1.751.137,00 1.930.000,00 1.751.137,00     

  
  

G/40300/32000/46350 40.423,00 
 

40.423,00 
 

  

  
  

G/40300/32000/46550 77.925,00 
 

77.925,00 
 

  

  
  

G/40300/32000/46650 5.967,00 
 

5.967,00 
 

  

  
  

G/40300/32000/46750 48.325,00 
 

48.325,00 
 

  

      G/40300/32000/46850 6.223,00   6.223,00     

40400 
Ger. Serv. 

Esports 
2017/00012022 G/40400/34200/76250 592.466,61 601.290,00 592.466,61     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/40400/34200/76550 2.441,13 
 

2.441,13 
 

  

      G/40400/34200/76850 6.382,26   6.382,26     

40400 
Ger. Serv. 

Esports 
201/0012021 G/40400/34100/46250 1.365.258,00 2.498.985,29 1.365.258,00     

  
  

G/40400/34100/46251 674.220,00 
 

674.220,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46252 129.500,00 
 

129.500,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46253 67.433,00 
 

67.433,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46254 95.392,29 
 

95.392,29 
 

  

  
  

G/40400/34100/46350 9.900,00 
 

9.900,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46351 3.700,00 
 

3.700,00 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/40400/34100/46550 33.932,00 
 

33.932,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46551 8.500,00 
 

8.500,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46552 27.000,00 
 

27.000,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46553 10.000,00 
 

10.000,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46650 3.500,00 
 

3.500,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46750 34.400,00 
 

34.400,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46751 20.000,00 
 

20.000,00 
 

  

  
  

G/40400/34100/46753 5.000,00 
 

5.000,00 
 

  

      G/40400/34100/46850 11.250,00   11.250,00     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

50100 
Ger. Serv. 

Infraest. Viàries i 
Mob. 

2017/0011938 G/50100/45302/46250 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00   

50100 
Ger. Serv. 

Infraest. Viàries i 
Mob. 

2017/0011941 G/50100/45302/76250 1.100.000,00 1.100.000,00 400.000,00 700.000,00   

50300 
Ger. Serv. 

Habitatge, Urb. i 
Act. 

2017/0012101 G/50300/15100/46250 214.000,00 1.139.990,00 214.000,00     

  
  

G/50300/15100/46550 26.000,00 
 

26.000,00 
 

  

  
  

G/50300/15100/46251 125.990,00 
 

125.990,00 
 

  

  
  

G/50300/15100/46351 5.000,00 
 

5.000,00 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/50300/15100/46551 15.000,00 
 

15.000,00 
 

  

  
  

G/50300/15100/46751 4.000,00 
 

4.000,00 
 

  

      G/50300/15100/76250 750.000,00   750.000,00     

50405 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

2017/0012187 G/50405/17200/46251 1.284.137,43 1.284.137,43   1.284.137,43   

50500 
Ger. Serv. Medi 

Ambient 
2017/00012039 G/50500/17210/46250 220.000,00 220.000,00 220.000,00     

50500 
Ger. Serv. Medi 

Ambient 
2017/0012038 G/50500/17210/46250 288.600,00 447.985,88 288.600,00     

  
  

G/50500/17210/46350 17.819,00 
 

17.819,00 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/50500/17210/46550 134.768,88 
 

134.768,88 
 

  

  
  

G/50500/17210/46750 2.765,00 
 

2.765,00 
 

  

      G/50500/17210/46850 4.033,00   4.033,00     

50500 
Ger. Serv. Medi 

Ambient 
2017/0012040 G/50500/17221/46250 201.275,07 224.000,00 201.275,07     

  
  

G/50500/17221/46350 16.162,93 
 

16.162,93 
 

  

      G/50500/17221/46750 6.562,00   6.562,00     

60101 
Servei d'Acció 

Social 
2017/0012050 G/60101/23100/46251 179.590,00 179.590,00 179.590,00   

179.590,00 eur 
condicionats a 
aprov. modific. 
crèdit proposta 

7396 

60301 
Of. Dones i 

LGTBI 
2017/0012086 G/60301/23110/46250 1.221.558,67 1.400.000,00 1.221.558,67     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/60301/23110/46750 32.347,05 
 

32.347,05 
 

  

  
  

G/60301/23110/46350 31.695,77 
 

31.695,77 
 

  

      G/60301/23110/46550 114.398,51   114.398,51     

60301 
Of. Dones i 

LGTBI 
2017/0012087 G/60301/23110/46552 72.778,89 500.000,00 72.778,89     

      G/60301/23110/46252 427.221,11   427.221,11     

60302 Of. Pla Jove 2017/0012088 G/60302/23110/46250 1.090.439,58 1.200.000,00 1.090.439,58     

  
  

G/60302/23110/46350 17.479,17 
 

17.479,17 
 

  

  
  

G/60302/23110/46550 87.409,95 
 

87.409,95 
 

  

      G/60302/23110/46750 4.671,30   4.671,30     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

60303 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

2017/0012091 G/60303/23110/46250 1.229.631,00 1.390.120,00 1.229.631,00     

  
  

G/60303/23110/46350 13.248,00 
 

13.248,00 
 

  

  
  

G/60303/23110/46550 125.112,00 
 

125.112,00 
 

  

  
  

G/60303/23110/46750 15.330,00 
 

15.330,00 
 

  

      G/60303/23110/46850 6.799,00   6.799,00     

60401 
Servei Salut 

Pública 
2017/0011945 G/60401/31100/46250 5.941.381,81 6.523.406,53 5.941.381,81     
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Orgànic Centre gestor 
Núm. expedient 

SIGC 
Aplicació 

pressupostària 

Import total / 
aplicació 

pressupostària 
(EUR) 

Import total / 
expedient 

(EUR) 

Import 2018 
(EUR) 

Import 2019 
(EUR) 

Observacions 

  
  

G/60401/31100/46350 30.261,00 
 

30.261,00 
 

  

  
  

G/60401/31100/46550 51.780,00 
 

51.780,00 
 

  

      G/60401/31100/76250 499.983,72   499.983,72     

60402 
Servei de Suport 
a les Polítiques 

de Consum 
2017/0011946 G/60402/49300/46250 1.726.434,00 1.879.971,00 1.726.434,00     

      G/60402/49300/46550 153.537,00   153.537,00     
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Desè. De la despesa autoritzada i disposada en l’acord anterior, CONDICIONAR la 
següent: 
 
a) La quantia de 23.500,00 euros destinada a la concessió d’ajuts econòmics 

gestionats per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, a 
l’aprovació de la modificació de crèdit  número 5/2018. 

 
b) La quantia de 52.920,00 euros destinada a la concessió d’ajuts econòmics 

gestionats pel Gabinet de Prevenció i Seguretat, a l’aprovació de la modificació de 
crèdit número 4/2018. 

 
c) La quantia de 25.013,16 euros destinada a la concessió d’ajuts econòmics 

gestionats pel Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes 
Editorials adscrit al Gabinet de Premsa i Comunicació, a l’aprovació de la 
modificació de crèdit amb número de proposa 7410. 

 
d) La quantia de 156.000,00 euros destinada a la concessió d’ajuts econòmics 

gestionats per l’Oficina Tècnica de Turisme adscrita a la Gerència de Serveis de 
Turisme, a l’aprovació de la modificació de crèdit número 5/2018. 

 
e) La quantia de 179.590,00 euros destinada a la concessió d’ajuts econòmics 

gestionats pel Servei d’Acció Social adscrit a la Gerència de Serveis de Benestar 
Social, a l’aprovació de la modificació de crèdit amb número de proposa 7396. 

 

Onzè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts econòmics aprovats en 
l’acord quart del present dictamen i SUPEDITAR l’efectivitat d’aquests ajuts i dels 
aprovats en l’acord cinquè del present dictamen a la condició suspensiva que en el 
pressupost 2019 s’hi consigni el crèdit corresponent. 
 
Dotzè. 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. 
 

Tretzè. ESTABLIR, d’acord amb l’article 33.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 
2018, els següents pagaments avançats, d’acord amb la motivació que consta en la 
part expositiva. Els pagaments avançats dels ajuts d’execució anual s’han de fer 
efectius transcorregut el termini pel qual l’ajut econòmic s’entén acceptat tàcitament, 
llevat dels ajuts formalitzats mitjançant conveni, que s’han de fer efectius a partir de la 
seva signatura per ambdues parts: 
 
a) Un pagament avançat de diversos ajuts econòmics dels recursos “Plans 

d’Educació al desenvolupament” i “Projectes de cooperació al desenvolupament”, 
gestionats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, que es detallen a continuació: 
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Recurs Plans Municipals d’Educació al Desenvolupament”  
 

Ajuts econòmics d’execució anual: es proposa fer un pagament avançat del 75 per 
cent de l’import total concedit. 

 

Ens destinatari Actuació 
Núm. Registre 

“PMT” 

Import 
concedit 

2018 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajuntament de 
Castelldefels 

Pla municipal de 
sensibilització envers 

la pau, els drets 
humans i la 
solidaritat 

1840005308 29.570,00 18/Y/251829 

Ajuntament de 
Manresa 

Rebel·lat per 
la pau 

1840007165 40.000,00 18/Y/251831 

Ajuntament de 
Mataró 

Educació per al 
desenvolupament 

1840008663 22.000,00 18/Y/251828 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

Pla municipal 
d'educació i 

sensibilització envers 
els valors de la Pau, 

Drets Humans 

1840012644 20.000,00 18/Y/251830 

Ajuntament de 
Sabadell 

Sabadell ciutat 
solidària i 

compromesa 
1840010769 40.000,00 18/Y/251824 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

La ciutat i els Drets 
Humans III 

1840008032 21.138,00 18/Y/251825 

Ajuntament de 
Sant Joan 

Despí 

Estimem el món 
construint la pau 

1840005945 15.000,00 18/Y/251826 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 

Pla Municipal 
d'Educació per al 
Desenvolupament 

1840011169 31.510,00 18/Y/251818 

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 

Pla Municipal per a 
l'educació per al 

desenvolupament i la 
justícia global 

1840006192 21.400,00 18/Y/251822 

 
Ajuts econòmics d’execució pluriennal: es proposa fer un pagament avançat del 
75 per cent de l’import corresponent a la primera anualitat i un segon pagament 
avançat del 75 per cent de l’import de la segona anualitat. El pagament de la 
segona anualitat, es produirà quan es justifiqui l’import corresponent al 100 per 
cent de l’import avançat de la primera anualitat. 
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Ens 
destinatari 

Actuació 
Núm. 

Registre 
“PMT” 

Import 
concedit 

2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

2019 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajuntament 
de 

l’Hospitalet 
de 

Llobregat 

Pla de 
sensibilització 

Drets Humans i 
Educació a la 

Ciutadania 2018-
2019. Programa 

Cooperació i 
Solidaritat 

1840006280 40.000,00 40.000,00 18/Y/251827 

Ajuntament 
de Sant 
Boi de 

Llobregat 

Educació per al 
desenvolupament 
2018-2019: de la 
sensibilització al 

compromís 

1840010717 40.000,00 40.000,00 18/Y/251823 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Ribes 

Pla municipal 
d'educació per al 
desenvolupament 

Sant Pere de 
Ribes (18-19) 

1840007731 18.330,20 18.330,20 18/Y/251821 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

Pla bianual de 
sensibilització i 
educació pel 

desenvolupament 
Santa Coloma de 

Gramenet 
2018- 19 

1840012264 39.500,00 38.500,00 18/Y/251780 

Ajuntament 
de 

Terrassa 

Pla de 
sensibilització 

"Terrassa 
Solidària" 2081-

2019 

1840011084 35.000,00 35.000,00 18/Y/251819 

Ajuntament 
de 
Vic 

Pla de 
sensibilització i 

EpD 2018- 2019 
1840004918 35.000,00 35.000,00 18/Y/251820 

 
Recurs “Projectes de cooperació al desenvolupament”,  
Ajuts d’execució anual: es proposa fer un pagament avançat del 50 per cent de 
l’import total de l’ajut. 
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Ens destinatari Actuació 
Núm. Registre 

“PMT” 

Import 
concedit 

2018 (EUR) 
Codi XGL 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

Suport a la 
Ventanilla 
única de 

Atención al 
ciudadano en 

Villa el 
Salvador 

(Perú) 

1840012260 21.735,00 18/Y/251814 

 
Ajuts d’execució pluriennal: es proposa fer un pagament per avançat de l’import de 
la primera anualitat. 

 

Ens 
destinatari 

Actuació 
Núm. 

Registre 
“PMT” 

Import 
concedit 

2018 
(EUR) 

Import 
concedit 

2019 
(EUR) 

Codi XGL 

Ajuntament 
de 

Palafolls 

Empoderamiento, 
atención y 

formación a 
mujeres y 
jóvenes en 
situación de 

vulnerabilidad 

1840011427 24.642,23 21.485,65 18/Y/251768 

Ajuntament 
de Sant 
Boi de 

Llobregat 

Enfortiment 
institucional i 
millora de la 
participació 

comunitària pel 
dret humà a 
l’aigua San 
Miguelito 

1840010714 15.970,50 26.218,50 18/Y/251813 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 

Llobregat 

Millorar la 
sensibilització 

envers 
l’ecosistema de 
l’Oasi de Figuig, 
per continuar el 

desenvolupament 
econòmic 

1840009141 18.578,70   19.315,80   18/Y/251771 

Ajuntament 
de 

Terrassa 

Reforç de les 
capacitats de la 
policia municipal 
sobre protecció 

civil dels 
municipis 
libanesos 

1840012089 25.676,75   24.323,25   18/Y/251773 
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b) Un pagament avançat del 85 per cent de la totalitat dels ajuts econòmics 
gestionats pel Servei de Mercat de Treball, l’Oficina d’estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic i el Servei de Teixit Productiu. 

 
c) Un pagament avançat del 50 per cent de la totalitat dels ajuts econòmics 

gestionats pel Servei d’Acció Social. 
 
d) Un pagament avançat del 75 per cent de la totalitat dels ajuts econòmics 

gestionats per l’Oficina d’Activitats Esportives i l’Oficina d’Equipaments Esportius. 
 
Catorzè. RESTAR ASSABENTAT de les actuacions que s’executen amb la modalitat 
de col·laboració interadministrativa, amb indicació de l’aportació estimativa que 
correspon a cadascun dels ens executors: 
 
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 
 

Actuació 
TEST, Cicle d'arts intenses, de prop 
i curta durada 

Núm. Registre “PMT” 1840012534 

Aportació total que es proposa (EUR) 10.000 € 

Ens destinatari Ajuntament d’Avinyó 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

3869 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Santpedor 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

654€ 

Ens executor 2 Ajuntament de Callús 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

599 € 

Ens executor 3 
Ajuntament de Sant Salvador 
de Guardiola 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

599€ 

Ens executor 4 Ajuntament de Sallent 

Aportació que correspon a Ens executor 
4(EUR) 

681 € 

Ens executor 5 Ajuntament de Gironella 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

954 € 

Ens executor 6 Ajuntament de Navarcles 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

599€ 

Ens executor 7 Ajuntament de Santa Maria d’Oló 

Aportació que correspon a Ens executor 7 
(EUR) 

627€ 
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Ens executor 8 Ajuntament de Navàs 

Aportació que correspon a Ens executor 8 
(EUR) 

817 € 

Ens executor 9 Ajuntament d’Artés 

Aportació que correspon a Ens executor 9 
(EUR) 

599 € 

Ens executor 10 Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

Aportació que correspon a Ens executor 10 
(EUR) 

0 € (no pot exercir d’ens executor 
pq ja figura en un altre projecte, 
que haprioritzat) 

 

Actuació 
Projecte cultural mancomunat de 
l'Ordal 

Núm. Registre “PMT” 1840012043 

Aportació total que es proposa (EUR) 10.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Vallirana 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

2425 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

977 € 

Ens executor 2 Ajuntament de la Palma de Cervelló 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

492 € 

Ens executor 3 Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

285€ 

Ens executor 4 
Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

663€ 

Ens executor 5 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

1327 € 

Ens executor 6 Ajuntament de Subirats 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

495 € 

Ens executor 7 Ajuntament de Cervelló 

Aportació que correspon a Ens executor 7 
(EUR) 

1462 € 

Ens executor 8 Ajuntament de Pallejà 
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Aportació que correspon a Ens executor 8 
(EUR) 

1874 € 

 

Actuació Teatrets d'Osona 

Núm. Registre “PMT” 1840011403 

Aportació total que es proposa (EUR) 10.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Roda de Ter 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

3.000€ 

Ens executor 1 
Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

3.000 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Tona 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

4.000 € 

 

Actuació 
Flaixos musicals amb filtres de 
sabors 

Núm. Registre “PMT” 1840010640 

Aportació total que es proposa (EUR) 10.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Manlleu 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

7000 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Tavertet 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

100 € 

Ens executor 2 Ajuntament de l’Esquirol 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

167 € 

Ens executor 3 Ajuntament de les Masies de Roda 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

100 € 

Ens executor 4 Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

167 € 

Ens executor 5 Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

2366 € 

 

Actuació 
CICLE DE CONCERTS AL 
LLUÇANÈS 
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Núm. Registre “PMT” 1840010387 

Aportació total que es proposa (EUR) 9760 € 

Ens destinatari Ajuntament de Prats del Lluçanès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

3200,30 € 

Ens executor 1 Ajuntament d’Olost 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

1639,68 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Perafita 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

1639,68 € 

Ens executor 3 Ajuntament d’Alpens 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

16’80%: 1639,68 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

16’80%: 1639,68 € 

 

Actuació 
Els camins invisibles, un 
homenatge a Lluís Solà i 
Sala(18208) 

Núm. Registre “PMT” 1840010353 

Aportació total que es proposa (EUR) 10.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

5880 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Torelló 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

2060 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Calldetenes 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

2060 € 

 

Actuació 
Programa cultural d'estiu al 
Baix Montseny i Orquestra 
Baix Montseny 

Núm. Registre “PMT” 1840009841 

Aportació total que es proposa (EUR) 8.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Celoni 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

5600 € 

Ens executor 1 
Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 
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Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

800 € 

Ens executor 2 
Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

800 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Vallgorguina 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

10%. 800 € 

 

Actuació La cultura, més a prop 

Núm. Registre “PMT” 1840009591 

Aportació total que es proposa (EUR) 3.600 € 

Ens destinatari Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

1200 € 

Ens executor 1 
Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

1200 € 

Ens executor 2 Ajuntament d’Olesa de 
Bonesvalls 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

1200 € 

 

Actuació 
SORTIDES COMUNALS 
MANCOMUNADES 

Núm. Registre “PMT” 1840006510 

Aportació total que es proposa (EUR) 2.000 € 

Ens destinatari Ajuntament de Torrelavit 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

500 € 

Ens executor 1 
Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

500 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Mediona 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

500 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Quintí de 

Mediona 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

500 € 
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Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local 
 

Actuació 18152-Simbiosi Industrial al 
Bages 2018 

Núm. Registre “PMT” 1840011641 

Aportació total que es proposa (EUR) 35.640,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Manresa 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

24.948,00 € 

Ens executor 1 Consell Comarcal del Bages 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

10.692,00 € 

 

Actuació Àmbit B30 

Núm. Registre “PMT” 1840009678 

Aportació total que es proposa (EUR) 35.100,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Mollet del Vallès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

21.597,03 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Martorell 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

13.502,97 € 

 

Actuació Anàlisi estratègica de la indústria 
al Barcelonès Nord 

Núm. Registre “PMT” 1840010983 

Aportació total que es proposa (EUR) 22.207,00 € 

Ens destinatari Consell Comarcal del Barcelonès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

14.105,50 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

2.700,50 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

2.700,50 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Badalona 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

2.700,50 € 
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Actuació Ecosistema d'Innovació - OLL 

Núm. Registre “PMT” 1840007030 

Aportació total que es proposa (EUR) 29.700,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

23.760,00 € 

Ens executor 1 Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

5.940,00 € 

 

Actuació Eix Besòs Circular 

Núm. Registre “PMT” 1840004928 

Aportació total que es proposa (EUR) 30.000,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Badalona 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

24.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

6.000,00 € 

 

Actuació  ESStem COMPARTINT 

Núm. Registre “PMT” 1840010904 

Aportació total que es proposa (EUR) 3.015,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Montcada i Reixac 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

753,75 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Ripollet 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

753,75 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Barberà del Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

753,75 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

753,75 € 

 

Actuació L'AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC COMARCAL 
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Núm. Registre “PMT” 1840012741 

Aportació total que es proposa (EUR) 27.000,00 € 

Ens destinatari Consell Comarcal del Moianès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

21.600,00 € 

Ens executor 1 Consorci per la Promoció dels 
Municipis del Moianès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

5.400,00 € 

 

Actuació Pla de Estratègic de 
Desenvolupament del Baix 
Maresme 

Núm. Registre “PMT” 1840012804 

Aportació total que es proposa (EUR) 8.734,00 € 

Ens destinatari Ajuntament d'Alella 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

1.659,46 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Teià 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

1.048,08 € 

Ens executor 2 Ajuntament del Masnou 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

4.017,64 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Montgat 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

2.008,82 € 

 

Actuació REDACCIÓ DEL PLA 
D'ACTUACIÓ COMARCAL 2018-
2020 - La prestació de serveis 
mancomunats, un nou model pel 
desenvolupament econòmic, 
social i territorial 

Núm. Registre “PMT” 1840012738 

Aportació total que es proposa (EUR) 14.472,00 € 

Ens destinatari Consell Comarcal del Moianès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

11.577,60 € 

Ens executor 1 Consorci per la Promoció dels 
Municipis del Moianès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

2.894,40 € 
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Actuació SUPORT TÈCNIC A L'AMERC 

Núm. Registre “PMT” 1840009268 

Aportació total que es proposa (EUR) 22.500,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de la Llagosta 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

3.313,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

5.526,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

6.750,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Polinyà 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

3.723,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Sentmenat 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

3.188,00 € 

 

Actuació XARXA PER LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA A LA CATALUNYA 
CENTRAL 

Núm. Registre “PMT” 1840012902 

Aportació total que es proposa (EUR) 30.000,00 € 

Ens destinatari Ajuntament de Navàs 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

21.771,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament d'Artés 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

8.229,00 € 

 
Servei de Mercat de Treball 
 

Actuació Clústers d’ocupabilitat a Osona 

Núm. Registre “PMT” 1840004986 

Aportació total que es proposa (EUR) 17.759,98 

Ens destinatari Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

12.957,68 

Ens executor 1 Ajuntament de Centelles 
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Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 2 Consorci del Lluçanès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 3 Ajuntament de Roda de Ter 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 4 Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària la Plana 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 5 Ajuntament de Torelló 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 6 Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 7 Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 

Aportació que correspon a Ens executor 7 
(EUR) 

600,29 

Ens executor 8 Ajuntament de Manlleu 

Aportació que correspon a Ens executor 8 
(EUR) 

600,29 

 

Actuació Impulsem la metodologia per 
competències en el territori III: el 
Masnou, Alella i Teià 

Núm. Registre “PMT” 1840003919 

Aportació total que es proposa (EUR) 40.012,41 

Ens destinatari Ajuntament del Masnou 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

28.500,84 

Ens executor 1 Ajuntament d’Alella 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

8.554,65 

Ens executor 2 Ajuntament de Teià 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

2.956,92 

 

Actuació  Programa de Mentoring Laboral per 
a la inserció professional 2018 
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Núm. Registre “PMT” 1840009256 

Aportació total que es proposa (EUR) 81.000,00 

Ens destinatari Ajuntament de Viladecans 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

64.800,00 

Ens executor 1 Sant Climent de Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

16.200,00 

 

Actuació Estructures bàsiques dels servei 
locals d’ocupació de la Vall de la 
Gavarressa, Sallent i Sant Salvador 
de Guardiola 

Núm. Registre “PMT” 1840011226 

Aportació total que es proposa (EUR) 21.150,00 

Ens destinatari Ajuntament d’Avinyó 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

6.239,25 

Ens executor 1 Ajuntament de Sallent 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

4.970,25 

Ens executor 2 Ajuntament d’Artés 

Aportació que correspon a Ens executor 2 

(EUR) 

4.970,25 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

Aportació que correspon a Ens executor 3 

(EUR) 

4.970,25 

 

Actuació Persones @ctives 

Núm. Registre “PMT” 1840006834 

Aportació total que es proposa (EUR) 5.065,20 

Ens destinatari Ajuntament de Torelló 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

3.950,86 

Ens executor 1 Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

1.114,34 

 

Actuació Les ofertes de treball a través de 
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la gestió per competències al 
Garraf 

Núm. Registre “PMT” 1840012682 

Aportació total que es proposa (EUR) 52.200,00 

Ens destinatari Consell Comarcal del Garraf 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

1.620,00 

Ens executor 1 Sant Pere de Ribes 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

24.768,00 

Ens executor 2 Sitges 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

24.768,00 

Ens executor 3 Cubelles 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

522,00 

Ens executor 4 Canyelles 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

261,00 

Ens executor 5 Olivella 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

261,00 

 

Actuació Bages Ocupació +45 2018 

Núm. Registre “PMT” 1840010868 

Aportació total que es proposa (EUR) 68.485,86 

Ens destinatari Ajuntament de Manresa 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

47.138,82 

Ens executor 1 Consell Comarca del Bages 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

12.800,01 

Ens executor 2 Ajuntament d’Artés 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

1.349,17 

Ens executor 3 Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

2.157,30 

Ens executor 4 Ajuntament de Navarcles 
Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

1.623,11 
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Ens executor 5 Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

2.068,27 

Ens executor Ajuntament de Sant Joan 
Vilatorrada 

Aportació que correspon a Ens executor 6 

(EUR) 

1.349,17 

 

Actuació Apropa’t a l’empresa 

Núm. Registre “PMT” 1840011289 

Aportació total que es proposa (EUR) 5.237,10 

Ens destinatari Ajuntament de Piera 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

3.718,34 

Ens executor 1 Ajuntament de Masquefa 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

1.518,76 

 

Servei de Teixit Productiu 
 

Actuació Actualitza't per fer-te fort amb 
HiDT 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840008776 

Ens destinatari Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

29.043,36 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

23.234,69 € 

Ens executor 2 Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

Import Ens executor 2 5.808,67 € 
 

Actuació SERVEI D’ASSESSORAMENT A 
LES PERSONES 
EMPRENEDORES I EMPRESES 
DE L’ANOIA 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840007847 

Ens destinatari Consell Comarcal de l'Anoia 
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Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

140.000,00 € 

Ens executor 1 Consell Comarcal de l'Anoia 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

23.996,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament d'Igualada 

Import Ens executor 2 46.396,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Vilanova del Camí 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

31.206,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Masquefa 

Import Ens executor 4 20.398,00 € 

Ens executor 5 Ajuntament de Calaf 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

18.004,00 € 

 

Actuació 18050-Bages Emprèn 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840011646 

Ens destinatari Ajuntament de Manresa 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

86.715,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Manresa 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

41.076,89 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sallent 

Import Ens executor 2 12.920,54 € 

Ens executor 3 Ajuntament d'Avinyó 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

14.134,55 € 

Ens executor 4 Ajuntament d'Artés 

Import Ens executor 4 18.583,02 € 
 

Actuació EL CLUB DE L'AUTÒNOM: 
DINAMITZACIÓ DELS 
AUTÒNOMS DELS MUNICIPIS 
DE SALLENT I SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840012059 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Vicenç de 
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Castellet 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

10.260,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

5.130,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sallent 

Import Ens executor 2 5.130,00 € 
 

Actuació Promoció i millora dels polígons i 
empreses del Bages 2018 

Recurs PAE 

Núm. Registre “PMT” 1840011637 

Ens destinatari Consell Comarcal del Bages 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

84.000,00 € 

Ens executor 1 Consell Comarcal del Bages 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

40.597,20 € 

Ens executor 2 Ajuntament d'Artès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

4.200,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Cardona 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

1.780,80 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Callús 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

3.418,80 € 

Ens executor 5 Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

1.260,00 € 

Ens executor 6 Ajuntament de Navàs 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

5.997,60 € 

Ens executor 7 Ajuntament de Sallent 

Aportació que correspon a Ens executor 7 
(EUR) 

5.997,60 € 

Ens executor 8 Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 
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Aportació que correspon a Ens executor 8 
(EUR) 

5.997,60 € 

Ens executor 9 Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

Aportació que correspon a Ens executor 9 
(EUR) 

2.998,80 € 

Ens executor 10 Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

Aportació que correspon a Ens executor 10 
(EUR) 

4.796,40 € 

Ens executor 11 Ajuntament de Santpedor 

Aportació que correspon a Ens executor 11 
(EUR) 

2.158,80 € 

Ens executor 12 Ajuntament de Súria 

Aportació que correspon a Ens executor 12 
(EUR) 

4.796,40 € 

 

Actuació SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT 
DE MICROEMPRESES 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840006978 

Ens destinatari Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

140.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

105.000,00 € 

Ens executor 2 Ajutament d'Esplugues de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

35.000,00 € 

 

Actuació Projecte integral de suport a les 
persones emprenedores i 
empreses de la zona Delta SUd 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840012436 

Ens destinatari Ajuntament de Gavà 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

180.000,00 € 
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Ens executor 1 Ajuntament de Gavà 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

36.000,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Castelldefels 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

54.000,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Viladecans 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

90.000,00 € 

 

Actuació Projecte integral de suport a les 
persones emprenedores i les 
empreses del Delta Nord 2018 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840007776 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

90.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

45.000,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament del Prat de Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

45.000,00 € 

 

Actuació Desenvolupament dels serveis 
vinculats als CENTRES LOCALS 
DE SERVEIS A LES EMPRESES 
dels municipis de Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, i 
Sant Just 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840010366 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

104.999,85 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

53.413,43 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sant Joan Despí 

Aportació que correspon a Ens executor 2 32.738,95 € 
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(EUR) 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Just Desvern 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

18.847,47 € 

 

Actuació Ecoindústria: Economía Circular 
al Delta del Llobregat 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840011891 

Ens destinatari Ajuntament de Viladecans 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

39.840,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Viladecans 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

9.960,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Gavà 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

9.960,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament del Prat de Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

9.960,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

9.960,00 € 

 

Actuació CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESES 
DEL BARCELONÈS NORD 2018 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840011591 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

140.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

99.596,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sant Adrià del 
Besòs 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

40.404,00 € 
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Actuació DISPOSITIU 
D'ACOMPANYAMENT 
EMOCIONAL PER A L'ÈXIT 
EMPRENEDOR 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840011587 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

15.343,20 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

12.239,27 € 

Ens executor 2 Ajuntamnet de Sant Adrià del 
Besòs 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

3.103,93 € 

 

Actuació Centre de Serveis Avançats a les 
Empreses del Garraf 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840011498 

Ens destinatari Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

149.145,94 € 

Ens executor 1 Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

39.777,22 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

47.816,19 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

23.401,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Sitges 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

38.151,53 € 
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Actuació Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (CLSE) 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840007134 

Ens destinatari Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

162.820,00 € 

Ens executor 1 Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

75.418,22 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

87.401,78 € 

 

Actuació CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES EMPRESES 
(CLSE) DE CALELLA, CANET 
DE MAR, PINEDA DE MAR I 
TORDERA, 2018. ATENCIÓ I 
SUPORT INTEGRAL A 
L'EMPRESA I 
L'EMPRENEDORIA 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840007582 

Ens destinatari Ajuntament de Tordera 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

108.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Tordera 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

27.000,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Calella 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

27.000,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Canet de Mar 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

27.000,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Pineda de Mar 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

27.000,00 € 
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Actuació Centres Local de serveis a les 
empreses 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840003917 

Ens destinatari Ajuntament del Masnou 

Aportació que correspon a Ens 
destinatari (EUR) 

108.240,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament del Masnou 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

82.284,05 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Mongat 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

25.955,95 € 

 

Actuació CLSE Osona (18050) 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840004938 

Ens destinatari Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

225.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

110.092,50 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Manlleu 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

72.112,50 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Centelles 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

19.305,00 € 

Ens executor 4 
 

Consorci per a la Promoció dels 
municipis del Lluçanès 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

17.280,00 € 

Ens executor 5 
 

Ajuntament de Roda de Ter 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

6.210,00 € 

 

Actuació Pla de millora i dinamització dels 
PAEs de la comarca d'Osona 
(18200) 

Actuació PAE 

Recurs 1840004970 
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Núm. Registre “PMT” Ajuntament de Vic 

Ens destinatari 15.379,20 € 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

Ajuntament de Vic 

Ens executor 1 12.287,98 € 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

Ens executor 2 3.091,22 € 

 

Actuació Implementació d'un nou model 
d'atesa als emprenedors d'Osona 
(18220) 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840004407 

Ens destinatari Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

78.685,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

15.013,10 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Centelles 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

4.996,50 € 

Ens executor 3 Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

13.998,06 € 

Ens executor 4 
 

Ajuntament de Roda de Ter 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

3.336,24 € 

Ens executor 5 
 

Ajuntament de Manlleu 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

27.177,80 € 

Ens executor 6 
 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

4.831,26 € 

Ens executor 7 
 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària la Plana 

Aportació que correspon a Ens executor 7 
(EUR) 

9.332,04 € 
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Actuació Invest in Osona 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840010014 

Ens destinatari Consell Comarcal d'Osona 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

52.160,00 € 

Ens executor 1 Consell Comarcal d'Osona 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

32.161,86 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Vic 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

19.998,14 € 

 

Actuació VISIÓ DE FUTUR: Estratègia i 
xarxa SIX als PAE de BArberà 
del Vallès, Sabadell i Sant Quirze 
del Vallès 

Recurs PAE 

Núm. Registre “PMT” 1840007917 

Ens destinatari Ajuntament de Barberà del Vallès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

62.400,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Barberà del Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

21.840,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

18.720,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

21.840,00 € 

 

Actuació Centres locals de serveis a les 
empreses (CLSE) 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840010419 

Ens destinatari Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

140.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 
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Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

75.096,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Montcada i Reixac 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

41.328,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Ripollet 

Recurs 23.576,00 € 

 

Actuació Implementació del Pla de Millora 
Competitiva dels PAEs de 
Montcada i Reixac i 
Ripollet.Actuacions 2018 

Recurs PAE 

Núm. Registre “PMT” 1840007307 

Ens destinatari Ajuntament de Montcada i Reixac 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

62.868,24 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Montcada i Reixac 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

34.791,28 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Ripollet 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

28.076,96 € 

 

Actuació CLSE Rubí-Sant Cugat 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840012124 

Ens destinatari Ajuntament de Rubí 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

180.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Rubí 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

90.000,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

90.000,00 € 

 

Actuació Serveis consolidats a 
l'emprenedoria i l'empresa - 
CLSE 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840012673 
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Ens destinatari Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

180.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

72.000,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Barberà del Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

45.000,00 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

27.000,00 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

36.000,00 € 

 

Actuació LES "KET" AL METALL-
PACKAGING: CLAU PER LA 
INNOVACIÓ 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840012524 

Ens destinatari Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

47.858,40 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

21.536,28 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Barberà de Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

17.707,61 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

8.614,51 € 

 

Actuació OPEN INDUSTRY 40 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840008804 

Ens destinatari Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

63.840,00 € 
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Ens executor 1 Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

24.259,20 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Barberà de Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

24.259,20 € 

Ens executor 3 Ajuntament de Sabadell 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

15.321,60 € 

 

Actuació Centre de Serveis a les 
Empreses i Emprenedors de la 
Riera de Caldes 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840006873 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

99.818,87 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

57.395,85 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Polinyà 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

42.423,02 € 

 

Actuació IMPULSEM L'INTERCANVI 
COMERCIAL DE PROXIMITAT A 
LA RIERA DE CALDES 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840006869 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

29.196,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

21.777,30 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Caldes de Montbui 
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Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

1.223,31 € 

Ens executor 3 Ajuntament de La Llagosta 

Aportació que correspon a Ens executor 3 
(EUR) 

972,23 € 

Ens executor 4 Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans 

Aportació que correspon a Ens executor 4 
(EUR) 

1.801,39 € 

Ens executor 5 Ajuntament de Polinyà 

Aportació que correspon a Ens executor 5 
(EUR) 

1.620,38 € 

Ens executor 6 Ajuntament de Sentmenat 

Aportació que correspon a Ens executor 6 
(EUR) 

1.801,39 € 

 

Actuació TEXAL sectorial a Sant Quirze 
del Vallès i Terrassa 

Recurs PS 

Núm. Registre “PMT” 1840010750 

Ens destinatari Ajuntament de Terrassa 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

51.000,00 € 

Ens executor 1 Ajuntament de Terrassa 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

37.689,00 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

13.311,00 € 

 

Actuació Centre Local de Serveis a les 
Empreses 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840005926 

Ens destinatari Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 

Aportació que correspon a Ens destinatari 
(EUR) 

51.888,69 € 

Ens executor 1 Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 

Aportació que correspon a Ens executor 1 
(EUR) 

25.944,34 € 
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Ens executor 2 Ajuntament de la Garriga 

Aportació que correspon a Ens executor 2 
(EUR) 

25.944,35 € 

 

Actuació SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ I 
ASSESSORAMENT A EMPRESES I 
PERSONES EMPRENEDORES DE 
CALDES DE MONTBUI I LA 
MANCOMUNITAT 

INTERM.VALL DEL TENES (Bigues i 
Riells, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i 
Sta. Eulàlia de Ronçana) 

Recurs CLSE 

Núm. Registre “PMT” 1840008020 

Ens destinatari Mancomunitat de la Vall del Tenes 

Aportació que correspon a Ens destinatari (EUR) 89.960,20 € 

Ens executor 1 Mancomunitat de la Vall del Tenes 

Aportació que correspon a Ens executor 1 (EUR) 47.624,93 € 

Ens executor 2 Ajuntament de Caldes de Montbui 

Aportació que correspon a Ens executor 2 (EUR) 42.335,27 € 

 
Quinzè. ESTABLIR que els ajuts que es relacionen a continuació s’han de formalitzar 
mitjançant conveni, l’aprovació dels quals serà tramitat per la Direcció de Relacions 
Internacionals, centre gestor responsable. 
 

Ens 
destinatari 

Actuació 
Núm. 

Registre 
“PMT” 

Import total 
concedit 

(EUR) 
Codi XGL 

Ajuntament 
de  

Palafolls 

Empoderamiento, 
atención y formación a 
mujeres y jóvenes en 

situación de 
vulnerabilidad 

1840011427 46.127,88 18/Y/251768 

Ajuntament 
de Sant 
Boi de 

Llobregat 

Enfortiment 
institucional i millora 

de la participació 
comunitària pel dret 
humà a l’aigua San 

Miguelito 

1840010714 42.189,00 18/Y/251813 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 

Llobregat 

Millorar la 
sensibilització envers 
l’ecosistema de l’Oasi 

de Figuig, per 
continuar el 

desenvolupament 
econòmic 

1840009141 37.894,50 18/Y/251771 
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Ajuntament 
de 

Terrassa 

Reforç de les 
capacitats de la policia 

municipal sobre 
protecció civil dels 

municipis libanesos 

1840012089 50.000,00 18/Y/251773 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

Suport a la Ventanilla 
única de Atención al 
ciudadano en Villa el 

Salvador (Perú) 

1840012260 21.735,00 18/Y/251814 

 
Setzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Dissetè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del règim del 
Catàleg de serveis de l’any 2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu regim regulador.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Comunicació de la Comissió Europea denominada «Europa 2020: Una 

estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador» [COM(2010) 2020 
final de 3 de març de 2010] té per objecte garantir que la recuperació econòmica 
de la Unió Europea després de la crisi econòmica i financera rebi l’ajut d’una sèrie 
de reformes per construir unes bases sòlides de creixement i creació d’ocupació a 
la Unió Europea fins al 2020. Entre els cinc objectius principals d’aquesta 
estratègia hi figura l’assoliment d’una taxa d’ocupació mínima del 75 per cent per a 
la població entre 20 i 64 anys i la reducció de la taxa d’abandonament escolar a 
menys del 10 per cent. 

 
2. A Catalunya, la taxa d’atur juvenil supera el 50 per cent des de 2012 i afecta de 

forma preferent els joves amb menor nivell d’educació i formació. Prop d’un 20 per 
cent de la població de la demarcació de Barcelona abandona prematurament els 
estudis i menys d’un 10 per cent de la població es forma al llarg de la vida, trobant-
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se en situació de desavantatge a l’hora de desenvolupar el seu projecte de vida i 
d’encaixar en l’estructura productiva i laboral del país. 

 
3. Aquest context ha requerit d’accions específiques per part de les administracions a 

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

 
4. Dins les polítiques educatives s’han establert repertoris flexibles d’accions 

formatives que permeten fer front a les dificultats d’aquests col·lectius, que donin 
alhora resposta adequada a la seva diversa tipologia, i que ofereixin una via de 
segona oportunitat per reincorporar-se en el sistema educatiu i continuar estudis de 
formació professional, compensant l’abandonament escolar prematur i promovent 
l’adquisició de competències que puguin garantir una millor transició al món 
professional i l’obtenció d’una ocupació qualificada i duradora. Part d’aquests 
objectius es desenvolupen mitjançant els següents instruments: 

 
a. D’una banda, els programes d’accés als cicles formatius (de grau mitjà i de 

grau superior). 
b. I d’una altra, els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que a 

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

 
5. La normativa preveu que aquests programes els puguin impartir els centres 

educatius públics de titularitat diferent del Departament d'Ensenyament i, més 
concretament, els establiments de formació de les administracions locals amb la 
corresponent autorització prèvia del Departament d’Ensenyament. 

 
6. Els ajuntaments i les escoles municipals de formació de persones adultes de la 

demarcació desenvolupen diferents recursos per facilitar la definició d’itineraris 
educatius i la reconnexió amb el sistema educatiu. Principalment, en el marc de les 
transicions educatives, han desenvolupat: cursos d’accés als cicles formatius i 
programes de formació i inserció en les modalitats PIP i PTT. 

 
7. Des de l’any 2009, la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona 

ha finançat 715 cursos en els què han participat més de 11.500 persones. La 
cooperació es concreta en recursos econòmics puntuals a ajuntaments i ens locals 
per al desenvolupament de Programes de Formació i Inserció (PFI) i per a cursos 
de preparació per a les provés d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. 
Aquest treball s’ha dut a terme de forma coordinada amb el Departament 
d’Ensenyament. 

 
8. Per al curs 2017-2018, la Diputació de Barcelona va integrar les diferents línies de 

recursos econòmics a mesures formatives en un Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2017-2018, aprovat per la Junta de Govern 
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d'aquesta Diputació en sessió de 29 de juny de 2017 (AJG 289/17), en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquesta conversió va permetre 
subjectar millor aquest àmbit de cooperació local en un marc de concurrència 
pública, que va incrementar les garanties de transparència i participació i va 
resultar més adient per als objectius públics, la naturalesa competencial i la 
dimensió pressupostària del programa. 

 
9. Amb el Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018 

s’han atorgat 1.519.600,00 euros a un total de 62 ens locals de la demarcació de 
Barcelona per a cofinançar 95 cursos que faciliten les transicions educatives. 
D’aquests cursos, 33 corresponen a cursos de preparació per a les provés d’accés 
a Cicles Formatius de Grau Mitjà, 27 a cursos de preparació per a les provés 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior i 35 a Programes de Formació i 
Inserció (PFI), dels quals 12 són Plans d’Iniciació Professional (PIP) i 23 
corresponen a Plans de Transició al Treball (PTT). 

 
10. En data 13 d’abril de 2018, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de 

Barcelona ha emès un informe sobre la necessitat d’aprovar el Programa 
complementari de transicions educatives de transicions educatives per al curs 
2018-2019, per tal de consolidar el suport als cursos de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i als Programes de 
Formació i Inserció, tot afegint una nova línia per a la realització de projectes de 
suport a les transicions educatives, que incloguin cursos, recursos educatius i 
accions d’orientació i acompanyament. Aquest informe s’incorpora a l’expedient. 

 
11. Vist l’informe del gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, es 

considera oportú promoure l’aprovació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2018-2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (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, 
publicada al BOPB de 19 de setembre de 2017, correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, per delegació de la Presidència, aprovar la creació de 
programes complementaris i els règims corresponents. 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa complementari de transicions educatives per al curs 
2018-2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i que es regeix 
pel règim regulador que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
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Segon. AUTORITZAR despesa que es destinarà als ajuts del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 per un import d’un 
milió vuit-cents cinquanta mil EUR (1.850.000 EUR), i que es distribueix de la manera 
següent: 
 

- Set-cents quaranta-mil euros (740.0000 euros) amb càrrec a l’any 2018 
- Un milió cent-deu mil euros (1.110.0000 euros) amb càrrec a l’any 2019, 

 
amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46252 del pressupost ordinari 
vigent; imputació que es fa amb caràcter estimatiu i sense perjudici que la despesa es 
disposi a l’econòmic corresponent en funció de la naturalesa de l’ens beneficiari: 
 

- G/40300/32000/46252, per ajuntaments 
- G/40300/32000/46352, per mancomunitats 
- G/40300/32000/46552, per consells comarcals 
- G/40300/32000/46652, per comunitats de municipis 
- G/40300/32000/46752, per consorcis 
- G/40300/32000/46852, per entitats municipals descentralitzades 

 
Tercer. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR l'aplicació de 
recursos a l'aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de 
Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart. APROVAR els formularis de sol·licitud P1-011-16, P1-012-16, P1-013-16 i P1-
014-16, d’acceptació P3-009-16 i de justificació P4-028-16 i P4-029-16 del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, que es contenen en 
l'annex 2 que forma part del present dictamen. 
 

Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud, d’acceptació i de 
justificació del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-
2019, a l'apartat “Tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l'espai de “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar les fitxes dels tràmit corresponents, que es 
contenen en l'annex 3 que forma part del present dictamen. 
 

Sisè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu electrònica corporativa. 
 

Setè. PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2018-2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, i del seu règim regulador  
 

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 
2018-2019 
 

Article 1. Objecte 
 

1. L’objecte del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 
és prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la 
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finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i a ampliar les garanties de 
permanència i retorn al sistema educatiu.  

 

2. El Programa també pretén millorar els nivells competencials i les qualificacions i, 
d’aquesta manera, contribuir a la lluita contra l’abandonament escolar prematur a la 
demarcació de Barcelona, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, 
equitat territorial i suficiència financera. 

 

Article 2. Línies d’actuació 
 

El terme transicions educatives fa referència a polítiques basades en dispositius i serveis 
públics locals de formació, d’orientació i acompanyament en quatre línies d’actuació: 
 

a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les 
següents modalitats: Cursos de preparació per a l’accés a Cicles Formatis de Grau Mitjà i 
Cursos de preparació per a l’accés a Cicles Formatis de Grau Superior 

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

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

d. Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions educatives, que incloguin 
cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament. 

 

Article 3. Ens destinataris 
 

1. Són destinataris del present Programa els municipis i les comarques de la demarcació de 
Barcelona, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats 
de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona. 

 
2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del present 

Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació 
d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació. 

 
Article 4. Reconeixement específic als petits municipis 
 
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració l’asimetria 

territorial i el principi de diferenciació, s'efectua un tractament específic als municipis de 
fins a 1.000 habitants, en el marc de la clàusula 7a del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, consistent en la possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i 
jurídica especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de contacte disponibles. 

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

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

 
Article 5. Centre gestor 
 
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la Gerència 

de Serveis d’Educació, adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. Correspon al 
centre gestor instruir les sol·licituds presentades, fer la proposta tècnica de concessió 
dels ajuts, el seguiment de l'execució de les actuacions i la tramitació de les justificacions 
de despesa. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

264 

2. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió 
del seu desenvolupament. 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària 
 
1. La quantia total a aplicar és d’un milió vuit-cents cinquanta mil euros (1.850.000 EUR) i 

que es distribueix de la manera següent: 
 

- Set-cents quaranta-mil euros (740.0000 euros) amb càrrec a l’any 2018 
- Un milió cent-deu mil euros (1.110.0000 euros) amb càrrec a l’any 2019, 

 
amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46252 del pressupost ordinari 
vigent; imputació que es fa amb caràcter estimatiu i sense perjudici que la despesa es 
disposi a l’econòmic corresponent en funció de la naturalesa de l’ens beneficiari: 

 
- G/40300/32000/46252, per ajuntaments 
- G/40300/32000/46352, per mancomunitats 
- G/40300/32000/46552, per consells comarcals 
- G/40300/32000/46652, per comunitats de municipis 
- G/40300/32000/46752, per consorcis 
- G/40300/32000/46852, per entitats municipals descentralitzades. 

 
2. Aquesta quantia total es distribueix de la següent manera: 
- Una quantia inicial prevista de vuit-cents quaranta mil EUR (840.000 EUR) per a la Línia 

1, cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius. 
- Una quantia inicial prevista de quatre-cents mil EUR (400.000 EUR) per a la Línia 2, 

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

Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT) 
- Una quantitat inicial prevista de cent deu mil EUR (110.000 EUR) per a la Línia 4, 

projectes de suport a les transicions educatives que incloguin cursos, recursos educatius 
i accions d’orientació i acompanyament. 

 
3. La quantia entre línies i els saldos provinents de renúncies es poden redistribuir en els 

termes previstos en el present règim. 
 
Article 7. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del Programa electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

ús se’n derivin.  
 
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

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

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

265 

6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les funcions del 
punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. 

 
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 

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

 
8. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic. 
 
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electronica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
Article 8. Revisió i subsanació de tràmits 
 
En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes 
esmenables, s’ha de procedir de la següent manera: 
 
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui el defecte. 
b. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció 

de la sol·licitud. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a efectuar-la, que 
es compta a partir de l’endemà de la data de rebre la notificació electrònica del 
requeriment. 

 
Article 9. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut 

de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
Article 10. Encàrrec de tramitació electrònica 
 
1. Els ens destinataris poden encarregar a la Diputació de Barcelona la realització dels 

tràmits quan concorri algun dels supòsits següents, i no es puguin resoldre dins del 
termini de sol·licitud: 

 
a. Funcionament anòmal de les aplicacions. 
b. Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions. 
c. Manca dels certificats digitals necessaris. 
d. Altres causes, degudament motivades. 

 
2. L'ens ha d’acreditar degudament la concurrència de les condicions anteriors mitjançant 

escrit presentat a la Diputació de Barcelona en el termini màxim de cinc dies hàbils des 
del venciment del termini per a la realització del tràmit. La Diputació s’ha de coordinar 
amb l’ens destinatari per a concloure el tràmit. 

 
Article 11. Despesa elegible 
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1. Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en aquest règim, 
les despeses corresponents als capítols 1, 2 i 4 dels pressupostos de despesa de les 
corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals i en els 
següents conceptes: 

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

pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants 
c. Les despeses derivades de la realització d’activitats formatives fora del centre 
d. Les despeses de materials directament relacionats amb el curs 
e. Les despeses de lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d’aules, tallers 

i equipaments didàctics 
f. Les despeses derivades de l’assegurança d’accidents 
g. Les despeses derivades de la locomoció vinculades amb l’actuació 

 
2. Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en aquest règim, 

les despeses indirectes, enteses com totes aquelles que no es poden vincular 
directament a una actuació però que són necessàries per a la seva realització, essent 
d’aplicació un percentatge fixe calculat del 15 per cent de les despeses de personal 
formador i orientador, intern i extern, sense que sigui necessari aportar justificants per 
aquest import. El percentatge s’assimila a l’utilitzat pel Departament d’Ensenyament en 
convocatòries que financen els mateixos cursos (segons l’article 8.2 de l’Ordre 
ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes 
de formació i inserció). 

 
3. Totes les despeses elegibles han de correspondre al curs escolar 2018-2019, que abasta 

el període de l’1 de setembre de 2018 a 30 de juny de 2019. 
 
Article 12. Compatibilitat dels ajuts 
 
Els ajuts atorgats en el marc del present Programa són compatibles amb qualsevol altra 
subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats sempre i quan no 
es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les 
mateixes despeses. 
 
Article 13. Procediment de concessió 
 
1. Els ajuts d’aquest Programa complementari es concedeixen pel procediment de 

concurrència. 
 
2. Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius 
 

a. Mitjançant el formulari de sol·licitud, l’ens destinatari ha de relacionar el pressupost 
d’actuació per cada curs de preparació d’accés a cicles formatius i de la modalitat que 
es correspongui, accés a grau mitjà o accés a grau superior, amb expressió de les 
seves fonts de finançament. 

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

c. Cada ens beneficiari que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import de 
15.000 euros per al desenvolupament de cursos de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
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d. Addicionalment, cada ens beneficiari que acrediti la realització de cursos de 
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà percebrà un 
import de 15.000 euros si està desenvolupant, durant el mateix curs 2018-2019, 
cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. 

e. Si l’import de la proposta de concessió supera la quantia assignada a la Línia 1 
d’aquest programa, l’import per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a 
tots els ens acreditats fins esgotar la quantitat total assignada. 

f. Si l’import de la proposta de concessió no supera la quantia assignada a la Línia 1 
d’aquest programa, la quantitat romanent s’incorporarà a la quantia assignada a les 
altres línies del Programa, de forma proporcional, sense que aquestes puguin excedir 
l’import individual màxim establert per a cada línia. Si, finalitzada aquesta 
incorporació, segueix havent-hi un saldo sobrant, aquest revertirà al pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 

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

Professional (PIP) 
 

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

b. Cada ens destinatari que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import 
equivalent al 50 per cent del pressupost de despeses a càrrec de l’ens i fins a un 
import màxim de 30.000EUR. 

c. Si l’import de la proposta de concessió supera la quantia assignada a la Línia 2 
d’aquest programa, l’import per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a 
tots els ens acreditats fins esgotar la quantitat total assignada. 

d. Si l’import de la proposta de concessió no supera la quantia assignada a la Línia 2 
d’aquest programa, la quantitat romanent s’incorporarà a la quantia assignada a les 
altres línies del Programa, de forma proporcional, sense que aquestes puguin excedir 
l’import individual màxim establert per a cada línia. Si, finalitzada aquesta 
incorporació, segueix havent-hi un saldo sobrant, aquest revertirà al pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 

 
4. Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball 

(PTT) 
 

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

b. Els ens beneficiaris han d’acreditar que en el conjunt de la seva oferta formativa 
s’inclou, com a mínim, el finançament amb càrrec als seus pressupostos d’un mòdul 
general i d’un mòdul de part professionalitzadora. 

c. Les comarques i les mancomunitats resten exemptes d’acreditar l’anterior condició. 
d. Cada ens destinatari que acrediti les condicions anteriors, percebrà un import 

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

e. Si l’import de la proposta de concessió supera la quantia assignada a la Línia 3 
d’aquest programa, l’import per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a 
tots els ens acreditats fins esgotar la quantitat total assignada. 

f. Si l’import de la proposta de concessió no supera la quantia assignada a la Línia 3 
d’aquest programa, la quantitat romanent s’incorporarà a la quantia assignada a les 
altres línies del Programa, de forma proporcional, sense que aquestes puguin excedir 
l’import individual màxim establert per a cada línia. Si, finalitzada aquesta 
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incorporació, segueix havent-hi un saldo sobrant, aquest revertirà al pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 

 
5. Línia 4: Projectes de suport a les transicions educatives que incloguin cursos, recursos 

educatius i accions d’orientació i acompanyament 
 

a. Aquesta línia s’adreça a projectes de suport a les transicions educatives, que no 
s’encabeixen en les altres línies del Programa. Projectes que, a banda de 
desenvolupar cursos, incloguin altres recursos educatius i incorporin accions 
d’orientació i acompanyament. La finalitat d’aquests projectes és facilitar la definició 
d’itineraris educatius i promoure la continuïtat formativa, per d’aquesta manera lluitar 
contra l’abandonament escolar prematur. 

b. Mitjançant el formulari de sol·licitud, l’ens destinatari ha de relacionar el pressupost de 
l’actuació amb expressió de les seves fonts de finançament. 

c. El formulari de sol·licitud inclourà un apartat de memòria del projecte a realitzar per al 
qual es demana l’ajut. 

d. Mitjançant aquest formulari, l’ens destinatari ha d’acreditar que el projecte compleix el 
requisit de computar un mínim de 450 hores, que inclou les hores lectives, les 
d’atenció directa a l’alumnat (orientació i acompanyament) i de coordinació del treball 
intern i extern. 
 

e. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents 
criteris objectius: 

 
- Nivell de concreció i coherència entre els objectius que es plantegen i les accions 

que es despleguen, vetllant per actuacions que fomenten el suport a les 
transicions educatives, la definició d’itineraris educatius i la promoció de la 
continuïtat formativa per a donar resposta a l’abandonament escolar prematur, fins 
a un màxim de 20 punts. 

- Presència de metodologies i enfocaments didàctics de personalització dels 
aprenentatges i experiències educatives que incorporen l’orientació i 
l’acompanyament, fins a un màxim de 20 punts. 

- Existència d’accions que contemplen diversos espais i agents educatius (dins i 
fora de l’escola) i/o temps educatius, vetllant per la seva solvència pedagògica, 
fins a un màxim de 20 punts. 

- Incorporació de mecanismes que donin resposta a les discontinuïtats educatives 
(matricula viva, calendari flexible, etc.) i realització d’activitats que connectin amb 
el centre o recurs educatiu de procedència i amb el de destí per afavorir la 
definició d’itinerari i la continuïtat formativa, fins a un màxim de 20 punts. 

- Previsió de mecanismes per garantir l’educació inclusiva d’aquells col·lectius amb 
necessitats específiques de suport educatiu (NESE), fins a un màxim de 10 punts. 

- Nivell de concreció dels mecanismes de seguiment i avaluació del projecte, 
vetllant per l’adequació dels indicadors establerts amb els objectius del projecte i 
amb sistematització de la recollida i l’anàlisi de les dades, fins a un màxim de 10 
punts. 

 
f. Com a màxim es podrà sol·licitar un projecte per ens destinatari. 
g. Per aquesta línia la valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes 

subvencionats caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a 
ser estimats. 

h. L’ens destinatari percebrà un import proporcional a la puntuació obtinguda a la 
valoració. Aquest import serà com a màxim el 50 per cent del pressupost total de les 
despeses a càrrec de l’ens i fins a un import màxim de 20.000EUR. 
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i. Si l’import de la proposta de concessió supera la quantia assignada a la Línia 4 
d’aquest programa, l’import per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a 
tots els ens acreditats fins esgotar la quantitat total assignada. 

j. Si l’import de la proposta de concessió no supera la quantia assignada a la Línia 4 
d’aquest programa, la quantitat romanent s’incorporarà a la quantia assignada a les 
altres línies del Programa, de forma proporcional, sense que aquestes puguin excedir 
l’import individual màxim establert per a cada línia. Si, finalitzada aquesta 
incorporació, segueix havent-hi un saldo sobrant, aquest revertirà al pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 

 
6. Valoració i determinació de l’import de concessió 
 

a. La Gerència de Serveis d’Educació ha d’examinar quins criteris de concessió de cada 
línia d’actuació acredita complir l’ens destinatari, i aplicar els imports que li 
corresponen d’acord amb l’establert en aquest article. 

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

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

Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de maig de 2018. 
 
2. L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud per a totes les línies d’actuació 

establertes, a la que s’han d’adjuntar els formularis P1-011-16 per a la Línia 1, P1-012-16 
per a la Línia 2, P1-013-16 per a la Línia 3 i/o P1-014-16 per a la Línia 4, que inclouen 
les dades que s’han de fer constar de cada línia. 

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

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

president/a, en el cas d’altres ens, i de secretari/ària, poden signar i presentar 
sol·licituds. 

 
Article 15. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 

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

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

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

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

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

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

detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 
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Article 16. Revisió de sol·licituds i subsanació 
 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

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

defectes esmenables, es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 8 del règim, essent 
el termini de subsanació de set dies naturals. 

 
Article 17. Concessió dels ajuts 
 
1. El termini màxim de concessió és de quatre mesos a comptar des de l’endemà de la data 

en què finalitzi el termini per presentar sol·licituds. 
 
2. L’acte de concessió es promogut per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, previ 

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

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

 
Article 18. Acceptació  
 
1. Per a l’efectivitat de la concessió, cal que l’ens destinatari presenti l’acceptació 

expressa de l’ajut. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
2. El termini d’acceptació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
3. Amb l’acceptació de l’ajut l’ens beneficiari acreditarà la inscripció, per les línies 1 i 4 

amb concessió, d’un mínim de 10 alumnes. Quan els cursos i programes s’adrecin a 
alumnat amb necessitats eductives especials, aquest mínim serà de 8 alumnes. 

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

compleixen els requisits establerts a la base 5.1 de l’Ordre ENS/157/2017, de 14 de 
juliol. 

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

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

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

 
7. L’ens destinatari ha d’acreditar l’establert en aquest article mitjançant el formulari P3-

009-16, que s’ha d’annexar al tràmit electrònic. 
 
8. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari/ària tenen les funcions de signatura i 

presentació d'acceptacions. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

271 

9. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils a partir del dia següent de rebre el 
requeriment per a esmenar els defectes que se li requereixin. 

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

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

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

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

 
12. En l’acte d’aprovació de les renúncies totals o parcials, les quantitats alliberades per 

cada Línia es poden destinar a incrementar, de forma proporcional, l’import de 
concessió dels ens beneficiaris de la resta de línies que hagin acceptat en les 
condicions establertes, sense que aquestes puguin excedir el reconeixement total 
d’imports. 

 
13. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions 

presentades: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes 
esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes 
esmenables. 

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

 
Article 19. Execució i justificació 
 
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el curs escolar 2018-19, que 

abasta el període de l’1 de setembre de 2018 a 30 de juny de 2019. 
 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de setembre de 2019. 
 
3. L’ajut pot executar-se per alguna de les modalitats següents: 
 

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

 
b. Per encàrrec de gestió a un ens instrumental de l'ens destinatari, d’acord amb les 

condicions previstes en la legislació vigent. 
 
4. L’ens destinatari ha d’acreditar les condicions de la justificació mitjançant els formularis 

P4-028-16, en cas d’execució pel propi destinatari, o P4-029-16, en cas d’execució per 
ens instrumental, que s’han d’annexar al tràmit electrònic. 

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

funcions de signatura i presentació de justificacions. 
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6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 

 
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les 
declarades pluriennals. 

 
8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 

pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació 
ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n coneixement. 

 
9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 

per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat 
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació ha de reduir l'ajut i, si escau, 
sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui. 

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

d’aquella línia. 
 
11. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de 

la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
12. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació 

provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el 
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies hàbils per a 
esmenar-los a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut 
aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de 
l’ajut. 

 
13. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la 

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

 
14. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona, a efectes de determinar l’existència o 
no de defectes esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes 
esmenables. 

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

 
Article 20. Pagament 
 
El pagament de l’import concedit s’ha de realitzar prèvia justificació. 
 
Article 21. Renúncia 
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1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de 
president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària poden sol·licitar la renúncia total o 
parcial dels ajuts. 

 
2. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 

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

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

de renúncies, previ informe de la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Article 22. Audiència i tancament 
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació 

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

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

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

deu dies hàbils des de l’aprovació. 
 
4. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 

sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, en cas 
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació. 

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

de Serveis de Cooperació Local, el segon d’ells previ informe de la Gerència de Serveis 
d’Educació. 

 
Article 23. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes 
 
1. A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari, 

així com també amb ànim de vetllar la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics 
concedits, s’estableixen els valors objectius següents: 

 
- Grau de permanència als estudis actuals: 60 per cent 
- Grau d’execució pressupostària: 95 per cent 

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

següents: 
 

- Alumnes que finalitzen els cursos del programa de suport a les transicions respecte 
el total d’alumnes inscrits 

- Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat. 
 

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

- % alumnes que continuen la seva formació. 
 

4. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de Serveis 
d’Educació, adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 
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5. La Gerència de Serveis d’Educació ha de redactar un informe amb els resultats de 
l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, 
com a màxim, trenta dies hàbils després de la liquidació i tancament de cada anualitat o 
període. Alhora, la Gerència de Serveis d’Educació ha de dur a terme altres actuacions 
pertinents a l’efecte de retre comptes dels resultats obtinguts, tant internament com 
externament. 

 

Article 24. Règim jurídic 
 

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

 

2. Juntament amb les disposicions anteriors, el present Programa s’articula a l’empara de 
les disposicions següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

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

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

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

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

particular, l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
publicada al BOPB de 9 de maig de 2017. 

 

3. A nivell sectorial cal subjectar-se a allò regulat per: 
- La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) quan estableix a l’art. 5 

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

- La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) que també recull a 
l’article 2.1. com a principis rectors del sistema educatiu: l’educació al llarg de la 
vida; la universalitat i l’equitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats i la 
integració de tots els col·lectius basada en la coresponsabilitat de tots els centres 
sostinguts amb fons públics; i la inclusió escolar i la cohesió social. Més 
concretament, l’article 159.3.a., apartat 9è, estableix expressament la competència 
dels municipis en el desenvolupament de programes de qualificació professional 
inicial (PQPI), que a partir del curs 2014/2015 han estat substituïts pels programes 
de formació i inserció (PFI). 

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

 

4. En aquesta relació, cal citar les convocatòries realitzades per la Generalitat de 
Catalunya per accedir al reconeixement de l’oferta d’aquesta formació adreçada 
expressament, i entre d’altres destinataris, als ens locals, així com la convocatòria de 
subvenció pel seus sosteniment compartit; entre d’altres: 
- La Resolució ENS/94/2018, de 22 de gener, de procediment d’autorització i 

comunicació per impartir PFI en el curs 2018/2019. 
- La Resolució ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les 

proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació 
específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general 
d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 
1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018 (DOGC núm. 7530, de 8.1.2018). 

- La Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la que s’estableixen els criteris de la 
formació per a les proves d'accés al CFGM i al CFGS durant el curs 2017-2018 i 
obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a 
centres que no depenen del Departament d'Ensenyament, i entre els que s’inclouen 
els dependents de l’administració local. 

- L'ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, que aprova les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de 
programes de formació i inserció. 

 

5. També resulten d’aplicació: 
- La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els 

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

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

- I el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general 
de la formació professional del sistema educatiu, que va incloure, en els articles 
15.c) i 18.b) el curs de formació específic per a l’accés, respectivament, als cicles de 
grau mitjà i de grau superior. 

 

Article 25. Obligacions en matèria de protecció de dades 
 

1. Els ens locals destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de 
la despesa en els termes previstos en el present règim tot fent cessió de les mateixes a 
la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, 
les dades personals facilitades han de complir el principi de qualitat de les dades i ser 
les estrictament necessàries per al compliment de la finalitat de seguiment i control de 
l’ajut. 

 

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

 

3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han 
d’observar els requeriments previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reglament general de 
protecció de dades 2016/ 679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques, respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de 
les dades, d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018. 
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ANNEX 2 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2018-2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, i del seu règim regulador  
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ANNEX 3 al dictamen d’aprovació del Programa complementari de transicions 
educatives per al curs 2018-2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, i del seu règim regulador  
 
P1 SOL·LICITUD 
 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 
 
Què permet? 
 
Presentar sol·licituds d’ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" 
i, en funció de l’aplicació dels criteris de concessió establerts en el Programa per a cada 
línia d’actuació, rebre l’ajut. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Són destinataris els municipis, les comarques de la demarcació de Barcelona, les entitats 
municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis 
adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona. 
 
Quan es pot demanar? 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del Programa en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de maig de 2018. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Cal tramitar la sol·licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions "PMT". 
 
L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud per a totes les línies d’actuació 
establertes en el Programa complementari, a la que s’ha d’annexar el formulari associat de 
dades per a cada línia d’actuació sol·licitada.  
 
 Línia 1: Cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, cal adjuntar el formulari 

normalitzat P1-011-16. 
 Línia 2: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació 

Professional (PIP), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-012-16. 
 Línia 3: Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball 

(PTT), cal adjuntar el formulari normalitzat P1-013-16. 
 Línia 4: Projectes de suport a les transicions educatives que incloguin cursos, recursos 

educatius i accions d’orientació i acompanyament, cal adjuntar el formulari normalitzat 
P1-014-16. 

 
Des de la sol·licitud electrònica es poden descarregar els formularis. 
 
On i com es fa? 
 
Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària 
del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. 
Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió 
d'usuaris de la vostra entitat. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

291 

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar 
l'estat de tramitació de l'expedient. 
 

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el 
cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds. 
 

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre 
que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari En aquest cas, 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. 
 

Quan es dona resposta? 
 

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

Quin seguiment es pot efectuar? 
 

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis 
d’Educació. 
 

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són: 
 

 Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió 
per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de 
defectes esmenables. 

 Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de 
defectes esmenables.  

 En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat 
defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud. 

 

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 
defectes esmenables, la Diputació de Barcelona enviarà a l’ens destinatari una notificació 
electrònica que identifiqui el defecte. La subsanació del defecte és condició indispensable 
per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud. El termini per efectuar-la és de set dies 
naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de rebre la notificació electrònica de la 
Diputació 
 

Quina és la normativa aplicable? 
 

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-
2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

P3 ACCEPTACIÓ 
 

Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 
 

Què permet? 
 

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, 
la qual pot ser total o parcial i de les seves condicions de concessió i d’execució. 
 
Qui el pot demanar? 
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Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa. 
 
Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació 
d'acceptacions. 
 
Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre 
que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, 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.. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini d’acceptació finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 
En cas de requeriment d’esmena dels defectes, l’ens destinatari disposa de deu dies hàbils 
a partir del dia següent de rebre’l. 
 
Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la 
presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir 
del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment. 
 
Transcorreguts els terminis establerts sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, subsanat 
els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha 
d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-009-16. 
 

On i com es fa? 
 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions “PMT”. 
 
Quan es dona resposta? 
 
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per 
finalitzat el tràmit. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-
2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
P4 JUSTIFICACIÓ 
 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 
 
Què permet? 
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Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Ens destinataris a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions 
de signatura i presentació de justificacions.  
 
Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre 
que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, 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 
 
Quan es pot realitzar? 
 
El termini finalitza el 31 de juliol de 2019 i la justificació ha de referir-se a actuacions 
executades en el curs escolar 2018-2019. 
 
Transcorregut el termini màxim de justificació, s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha 
d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal de 
presentar i/o esmenar la justificació pendent i d’al·legar el que s’estimi pertinent. 
 
Transcorregut el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació 
dels ajuts no justificats. 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
L’ens destinatari ha justificar les despeses mitjançant els formularis P4-028-16, en cas 
d’execució pel propi destinatari, o del formulari P4-029-16, en cas d’execució per ens 
instrumental, que s’han d’annexar al tràmit electrònic.  
 
On i com es fa? 
 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es 
realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
Revisió de les justificacions de despesa i esmena 
 
L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació 
provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el 
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los 
a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense 
haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut. 
 
Quan es dona resposta? 
 
Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per 
finalitzat el tràmit. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
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El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis 
d'Educació. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-
2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir el 
recurs tècnic consistent en suport municipal en protecció de dades, d’acord amb 
la valoració de les sol·licituds presentades pels ajuntaments, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprovaper unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 

2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a 
la concessió de recursos. 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 8 de febrer de 2018 i fins al 2 d’abril de 2018, sempre que la 
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, 
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració 
obtinguda. 

 
3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg Suport municipal en protecció de dades, 

d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de concedir mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva.  

 
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, aquest centre gestor ha 

elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com 
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la 
mateixa instrucció. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea de Presidència, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim. 
 
6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació. 

De les decisions adoptades en la reunió, el secretari de l’òrgan n’ha estès una acta i 
en la que: 
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- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes 

d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels 
requisits, el requisit incomplert. 

- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació 
en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració, 
desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 
El recurs es prestarà amb els mitjans personals i materials del centre gestor. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018, 

pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), 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). 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2016. 

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en suport municipal en protecció de 
dades, als ens relacionats a continuació, i d’acord amb la valoració de les sol·licituds 
presentades pels ajuntaments, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 
 

Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840005655 18/Y/251738 42,69 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840000953 18/Y/251760 19,62 

Ajuntament 
de Bagà 

P0801600H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012288 18/Y/251714 52,31 

Ajuntament 
de Balsareny 

P0801800D 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840002626 18/Y/251748 96,15 

Ajuntament 
de Begues 

P0802000J 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840003736 18/Y/251751 14,62 

Ajuntament 
de les 

Cabanyes 
P0802700E 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840007382 18/Y/251730 59,62 

Ajuntament 
de Calella 

P0803500H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012249 18/Y/251717 2,69 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de Campins 

P0803800B 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840000646 18/Y/251759 70,00 

Ajuntament 
de Canet de 

Mar 
P0803900J 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009490 18/Y/251742 6,54 

Ajuntament 
de 

Canovelles 
P0804000H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009617 18/Y/251735 6,15 

Ajuntament 
de Carme 

P0804700C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012653 18/Y/251720 51,15 

Ajuntament 
de 

Castellbisbal 
P0805300A 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840002544 18/Y/251749 16,54 

Ajuntament 
de Castellcir 

P0805400I 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012624 18/Y/251726 51,54 

Ajuntament 
de 

Castellterçol 
P0806300J 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840010859 18/Y/251719 54,62 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de Centelles 

P0806600C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840007810 18/Y/251741 39,23 

Ajuntament 
de Cercs 

P0826800E 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840010561 18/Y/251727 55,00 

Ajuntament 
de Dosrius 

P0807400G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840005936 18/Y/251736 11,54 

Ajuntament 
de Fonollosa 

P0808300H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001050 18/Y/251756 69,23 

Ajuntament 
de Gaià 

P0808900E 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840008588 18/Y/251740 58,46 

Ajuntament 
de Gallifa 

P0808600A 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009294 18/Y/251729 57,31 

Ajuntament 
de la Garriga 

P0808700I 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840003569 18/Y/251715 15,00 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

299 

Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de Guardiola 
de Berguedà 

P0809800F 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001182 18/Y/251758 98,46 

Ajuntament 
de la 

Llagosta 
P0810400B 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840005925 18/Y/251746 11,92 

Ajuntament 
de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840004082 18/Y/251754 43,85 

Ajuntament 
de Lluçà 

P0810800C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840004738 18/Y/251743 63,46 

Ajuntament 
de Malgrat 

de Mar 
P0810900A 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001369 18/Y/251763 47,69 

Ajuntament 
de les 

Masies de 
Voltregà 

P0811600F 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840007867 18/Y/251739 88,85 

Ajuntament 
de Moià 

P0813700B 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012131 18/Y/251722 3,08 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de 

Montesquiu 
P0813000G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001278 18/Y/251761 68,08 

Ajuntament 
de 

Montmaneu 
P0813200C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840011398 18/Y/251716 54,23 

Ajuntament 
de Navarcles 

P0813900H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840006335 18/Y/251747 10,77 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009050 18/Y/251732 57,69 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 

Assistència tècnica 
a l'Ajuntament en 

el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

1840009044 18/Y/251734 58,08 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840011628 18/Y/251724 53,85 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 

 Assistència 
tècnica en el 

procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012832 18/Y/251721 50,77 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de Palau-

solità i 
Plegamans 

P0815500D 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840006727 18/Y/251744 10,38 

Ajuntament 
de la Quar 

P0817600J 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840011848 18/Y/251723 53,46 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840005070 18/Y/251731 13,08 

Ajuntament 
de Sant 

Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009756 18/Y/251728 5,77 

Ajuntament 
de Sant 

Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001116 18/Y/251757 68,85 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve 

Sesrovires 

P0820700C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840004024 18/Y/251750 14,23 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840005782 18/Y/251745 12,31 

Ajuntament 
de Sant Martí 

de Tous 
P0822600C 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840001437 18/Y/251762 67,31 

Ajuntament P0824000D Assistència tècnica 1840007237 18/Y/251718 10,00 
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Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840010318 18/Y/251713 5,38 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840009296 18/Y/251733 6,92 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Miralles 

P0825700H 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012513 18/Y/251725 51,92 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Palautordera 

P0825900D 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840003368 18/Y/251753 15,38 

Ajuntament 
de Santa 

Maria d'Oló 
P0825800F 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840002804 18/Y/251752 65,77 

Ajuntament 
de 

Sentmenat 
P0826700G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840002019 18/Y/251755 46,92 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

303 

Ens NIF Actuació 

Núm. 
registre 

inicial PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
de la Torre 

de Claramunt 
P0828600G 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840006212 18/Y/251737 61,15 

Ajuntament 
de Vilada 

P0830000F 

Assistència tècnica 
en el procés de 
designació del 

delegat de 
protecció de dades 

(DPD) 

1840012847 18/Y/251712 50,38 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es 
concreten en recursos humans del Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim el 31/12/2018. 
2. L’ens ha de participar en les sessions presencials del grup de treball que es 

constitueixi per al desenvolupament del recurs tècnic. El nombre màxim de 
persones participants de l’ens es concretarà posteriorment en funció del nombre 
d’ens participants. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del 
recurs, per causa imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de 
requerir-lo per tal que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per 
reprendre la tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència 
de 15 dies comptats des del dia següent a la notificació, a la revocació de la 
concessió del recurs. 

3. A partir de la finalització de la darrera sessió del grup de treball, no s’atendrà cap 
qüestió referida a l’actuació. 

4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Sol·licitud 
general”, degudament emplenat, com a màxim en el termini d’un mes, comptat a 
partir de la data de finalització de la darrera sessió del grup de treball. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
recurs tècnic s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 
Servei de Programació 
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9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Calella, per a 
finançar l’actuació local “Proj. adeq. interior i sala d'actes. Can Saleta”, 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 Calella, va presentar en data 23 març de 2018 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Proj. adeq. interior i sala d'actes. Can Saleta”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Calella  
Actuació:  Proj. adeq. interior i sala d'actes. Can Saleta 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,16 % 
Interessos implícits estimats  1.530,20 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 7/2018 

*d’acord amb la Resolució de 04.04.2018 (B.O.E. núm. 83, de 05.04.2018) de la Dirección 

General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a las operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000,00 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a 
finançar l’actuació local “Subm. i instal·lació d'un circuit de workout”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de la Garriga, va presentar en data 4 abril de 2018 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Subm. i instal·lació d'un circuit de workout”, 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.  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de la Garriga  
Actuació:  Subm. i instal·lació d'un circuit de workout 
Import crèdit:  6.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,35 % 
Interessos implícits estimats  -63,52 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 10/2018 

* d’acord amb la Resolució de 04.04.2018 (B.O.E. núm. 83, de 05.04.2018) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 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.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 61.269,22 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a 
finançar l’actuació local “Inst. caldera de biomassa i xarxa de calor”, 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 la Garriga, va presentar en data 4 abril de 2018 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inst. caldera de biomassa i xarxa de calor”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
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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:  
 

Ens local:  Ajuntament de la Garriga  
Actuació:  Inst. caldera de biomassa i xarxa de calor 
Import crèdit:  61.269,22 EUR 
Interès:  0 % 
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Tipus d’interès implícit* 0,16 % 
Interessos implícits estimats  535,74 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 9/2018 

* d’acord amb la Resolució de 04.04.2018 (B.O.E. núm. 83, de 05.04.2018) de la Dirección 

General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 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-un mil dos-cents seixanta-
nou euros amb vint-i-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 
per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici hab. i comissaria policia”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, va presentar en data 29 desembre de 2017 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció nou edifici hab.i comissaria 
policia”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat  
Actuació:  Construcció nou edifici hab. i comissaria 

policia 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,44 % 
Interessos implícits estimats  4.161,52 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 122/2017 
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* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 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.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000,00 €, a l’Ajuntament d'Òrrius, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició magatzem carrer de la Roca, 37”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d'Òrrius, va presentar en data 23 març de 2018 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Adquisició magatzem carrer de la Roca, 37”, 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. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

312 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Òrrius  
Actuació:  Adquisició magatzem carrer de la Roca, 37 
Import crèdit:  145.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,16 % 
Interessos implícits estimats  1.267,88 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 6/2018 

* d’acord amb la Resolució de 04.04.2018 (B.O.E. núm. 83, de 05.04.2018) de la Dirección 

General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 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 quaranta-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.” 
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14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Taradell, per a 
finançar l’actuació local “Substitució camp de gespa”, 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 29 març de 2018 una sol·licitud per 

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

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

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

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Taradell  
Actuació:  Substitució camp de gespa 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,44 % 
Interessos implícits estimats  4.161,52 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2018 

* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección 

General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, 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.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
per a finançar l’actuació local “Sala Polivalent de Can Rafart Fase 1”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
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1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, va presentar en data 20 desembre de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Sala Polivalent de Can Rafart Fase 1”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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 
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.  

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vilassar de Dalt  
Actuació:  Sala Polivalent de Can Rafart Fase 1 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,16 % 
Interessos implícits estimats  1.530,20 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 121/2017 

* d’acord amb la Resolució de 04.04.2018 (B.O.E. núm. 83, de 05.04.2018) de la Dirección 

General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 33.581,04 €, a l'Ajuntament de Calella, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018. 
 
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 Calella presentà en data 23/03/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
1.565.000,00 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 Calella. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.565.000,00 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 
0,385%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.565.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 33.581,04 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 33.581,04 EUR a l'Ajuntament de Calella 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'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
23/03/2018, 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 Calella, 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 282.520,50 €, a l'Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018 
 
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 l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 22/03/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 9.150.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 9.150.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 9.150.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 282.520,50 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 282.520,50 EUR a l'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 22/03/2018, 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 l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 24.932,36 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018.- 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. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

321 

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 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018. 
 
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 d'Olesa de Montserrat presentà en data 14/03/2018 una sol·licitud d'un 
préstec de 807.485,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 807.485,00 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 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 807.485,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 24.932,36 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 24.932,36 EUR a l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 14/03/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 48.151,36 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018 
 
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 Sant Andreu de la Barca presentà en data 15/03/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.559.479,54 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.559.479,54 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 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.559.479,54 EUR amb una 
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subvenció d’import de 48.151,36 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 48.151,36 EUR a l'Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 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'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 15/03/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 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.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 77.191,39 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018. 
 
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 Sant Feliu de Llobregat presentà en data 21/03/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 3.215.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. En data 04/04/2018 va esmenar la 
sol·licitud reduint l’import a 2.500.000,00 EUR. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.500.000,00 EUR amb una 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

326 

subvenció d’import de 77.191,39 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 77.191,39 EUR a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 21/03/2018, modificada en data 04/04/2018, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 59.416,03 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
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 18 desembre de 2017 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 2018 
 
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 Santa Coloma de Gramenet presentà en data 19/03/2018 una 
sol·licitud d'un préstec de 1.924.308,58 EUR amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.924.308,58 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
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de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.924.308,58 EUR amb una 
subvenció d’import de 59.416,03 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 59.416,03 EUR a l'Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 19/03/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística 
de l’Alt Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
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de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 27 d’ octubre de 2016 (Registre de convenis 1069/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alt Penedès, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca de l’Alt Penedès, que 
té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 470/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
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D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les  marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 
 

4. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha comunicat a la 
Diputació de Barcelona que l’Assemblea en sessió celebrada el dia 14 de desembre 
de 2017 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 

 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent quaranta-nou 
mil cent cinquanta-un euros (149.151 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, de vigència fins el 31 
de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-nou mil cent cinquanta-un 
euros (149.151 €), dels quals 126.539 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 22.612 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-nou mil cent cinquanta-un 
euros (149.151 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consorci de 
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Promoció Turística de l’Alt Penedès (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   73.172 € 

Factor de gestió    23.367 € 

Projecte singular   30.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   22.612 € 

Total 149.151 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 30.000 €, és “Tècnics de turisme compartits per Ajuntaments”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 
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corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació. 

 

Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim 
el 31 de març de 2019.  

 

- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total dels 
imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 de març 
de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 

Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 

Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
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Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i 
altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar 
despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser 
admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III del 
contracte programa. 

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 

Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 

Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, en 
aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només s’acceptaran 
aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
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 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 

Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.” 
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 22 de desembre de 2016 (Registre de convenis 1228/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Baix Llobregat, que té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de setembre de 2016 
(ref. Registre 471/16), i posteriorment rectificat per acord de la Junta de Govern de 
data 22 de desembre de 2016 (ref. Registre 721/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
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funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 

Per aquest any 2018 es parteix de la  base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 

Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 

A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 
4. Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Consell Plenari en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 
2017 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent vuitanta-dos mil 
vuit-cents divuit euros (182.818 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, de vigència fins el 31 de 
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desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent vuitanta-dos mil vuit-cents divuit 
euros (182.818 €), dels quals 147.818 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 35.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent vuitanta-dos mil vuit-cents divuit euros 
(182.818 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a 
base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 

Factor de gestió    33.964 € 

Projecte singular   29.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   35.000 € 

Total 182.818 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 29.000 €, és “El Supermes”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”,  “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els     criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 

promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

  Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 
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  Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i 
altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar 
despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser 
admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III del 
contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura.  
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 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, en 
aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 
En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només s’acceptaran 
aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.” 
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24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb 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: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1187/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Berguedà, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 472/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 

Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    

 

Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 

A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 

4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha comunicat a la 
Diputació de Barcelona que la Directora de Programes en data 11 de gener de 2018 
va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent seixanta-sis mil 
tres-cents seixanta-sis euros (166.366 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, de vigència fins 
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el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent seixanta-sis mil tres-cents seixanta-
sis euros (166.366 €), dels quals 140.126 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 26.240 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent seixanta-sis mil tres-cents seixanta-sis 
euros (166.366 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   85.016 € 

Factor de gestió    23.110 € 

Projecte singular   32.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   26.240 € 

Total 166.366 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 32.000 €, distribuïts de la forma següent: 15.000 € per “Campanya 
de comunicació i marxandatge per donar a conèixer la marca territorial”, 7.000 € per 
“Cicloturisme” i 10.000 € per “Camí dels Bons Homes”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

497 

Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 

La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 

- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 

- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 
justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 

Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per 
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens farà constar el següent: 
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 17 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1222/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, per establir el marc de relacions recíproques per 
desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Maresme, que té 
una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 29 de 
setembre de 2016 (ref. Registre 473/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 
4. Vist que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que la Junta General en sessió celebrada el dia 28 de 
novembre de 2017 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent setanta mil cinc-
cents setanta-quatre euros (170.574 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
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Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, de vigència fins el 
31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent setanta mil cinc-cents setanta-quatre 
euros (170.574 €), dels quals 135.574 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 35.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent setanta mil cinc-cents setanta-quatre 
euros (170.574 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   84.854 € 

Factor de gestió    22.720 € 

Projecte singular   28.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   35.000 € 

Total 170.574 € 

 
Els projectes singulars que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 28.000 €, és “Creació producte” i “Posicionament turisme cultural”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Promoció Turística 
del Costa Maresme haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de 
forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme.” 
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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1189/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Garraf, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 474/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  
 

Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, 
que es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa 
(totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports 
concrets distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 

Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 

A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les  marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 

4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha comunicat a la 
Diputació de Barcelona que el Consell Plenari de data 23 de gener de 2018 va 
aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent cinquanta-dos 
mil dos-cents vuitanta-tres euros (152.283 €), per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, de 
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vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta-dos mil dos-cents 
vuitanta-tres euros (152.283 €), dels quals 117.283 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 i 35.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta-
tres euros (152.283 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Annex I) en base a uns criteris de distribució 
objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   80.971 € 

Factor de gestió    16.312 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   35.000 € 

Total 152.283 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del l’Agència l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, per “Difusió turisme cultural al Garraf”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
-   Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

672 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf haurà de remetre a la Diputació 
de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
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 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 21 de setembre de 2016 (Registre de convenis 847/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar 
els instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Occidental, que té una 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per decret de la Presidència de data 20 de juliol de 2016 (ref. Registre 
7311/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 
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 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 

Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 

Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 

A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 
 

4. Vist que el Consorci de Turisme del Vallès Occidental ha comunicat a la Diputació 
de Barcelona que el Consell General en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 
2017 va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 
 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent quaranta-sis mil 
sis-cents dinou euros (146.619 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, de vigència fins el 31 de 
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desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-sis mil sis-cents dinou 
euros (146.619 €), dels quals 111.619 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 i 35.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent quaranta-sis mil sis-cents dinou euros 
(146.619 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   75.170 € 

Factor de gestió    11.449 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   35.000 € 

Total 146.619 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2018 rebrà el 
suport específic de 25.000 €, distribuït de la forma següent 10.000 € “El Vallès Turisme 
Esportiu” i 15.000 € “Viu el Vallès. Ens tens a tocar”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consorci de Turisme del Vallès Occidental haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consorci de Turisme del Vallès Occidental haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Vallès Occidental.” 
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28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon 
i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 27 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 1068/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Oriental, que té una vigència 
fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per 
decret de la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre 8341/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  
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Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en endavant GST) ha 
designat un pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització 
d’accions de promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest 
concepte per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 
4. Vist que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat a la Diputació de 

Barcelona que el Ple en data 24 de gener de 2018 es va aprovar el Pla d’Accions 
per a l’exercici de 2018.  

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent quaranta-set mil 
cent setze euros (147.116 €), per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, de vigència fins el 31 de desembre de 2019, 
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sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc del 
Contracte Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa cent quaranta-set mil cent setze euros 
(147.116 €), dels quals 116.106 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 31.010 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46500 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent quaranta-set mil cent setze euros 
(147.116 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com 
a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   77.006 € 

Factor de gestió    19.100 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   31.010 € 

Total 147.116 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2018 
rebrà el suport específic de 20.000 €, és “Campanya de Videomàrqueting: El Vallès 
Oriental és benestar”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 
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 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental haurà de remetre a la Diputació de Barcelona 
una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental haurà de remetre a la Diputació de Barcelona 
una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per 
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  
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 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 
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29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 4 d’octubre de 2016 (Registre de convenis 923/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Bages, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca del Bages, que té una vigència fins el 
31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per decret de 
la Presidència de data 21 de juliol de 2016 (ref. Registre 7399/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  
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Per aquest any 2018 es parteix de la base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en endavant GST) ha 
designat un pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització 
d’accions de promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest 
concepte per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 
4. Vist que el Consell Comarcal del Bages ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que per decret de Presidència de data 9 de gener de 2018 es va aprovar el Pla 
d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent cinquanta-sis 
mil set-cents vint-i-sis euros (156.726 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 4 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, de vigència fins el 31 de desembre de 
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2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta-sis mil set-cents vint-i-sis 
euros (156.726 €), dels quals 130.974 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 25.752 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46500 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent cinquanta-sis mil set-cents vint-i-sis 
euros (156.726 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consell Comarcal 
del Bages (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a 
base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   78.606 € 

Factor de gestió    17.368 € 

Projecte singular   35.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   25.752 € 

Total 156.726 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2018 
rebrà el suport específic de 35.000 €, distribuïts de la forma següent: 22.000 € per 
“Guia de viatge del Geoparc, municipi a municipi”, 2.000 € per “Congrés-homenatge a 
Lluís M. Vidal (Geoparc)”, 6.000 € per “Pla de comunicació” i 5.000 € per “Millora del 
posicionament del Camí Oliba”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
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Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Bages haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal del Bages haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal del Bages haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Bages.” 
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30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 22 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1218/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de 
l’Anoia, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els 
instruments de gestió turística a la comarca de l’Anoia, que té una vigència fins el 
31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per decret de 
la Presidència de data 30 d’agost de 2016 (ref. Registre 8344/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  
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Per aquest any 2018 es parteix de la  base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme (en endavant GST) ha 
designat un pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització 
d’accions de promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest 
concepte per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 

 
4. Vist que el Consell Comarcal de l’Anoia ha comunicat a la Diputació de Barcelona 

que per decret de Presidència de data 11 de gener de 2018 es va aprovar el Pla 
d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 
Fonaments de dret 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data  22 d’abril de 2016, que atribueix 
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent vint mil quatre-
cents vuitanta-dos euros (120.482 €), per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 22 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, de vigència fins el 31 de desembre de 
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2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa. 
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent vint mil quatre-cents vuitanta-dos 
euros (120.482 €), dels quals 102.893 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 17.589 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46500 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent vint mil quatre-cents vuitanta-dos euros 
(120.482 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consell Comarcal de 
l’Anoia (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen com a base 4 
factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   67.301 € 

Factor de gestió      4.592 € 

Projecte singular   31.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   17.589 € 

Total 120.482 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2018 
rebrà el suport específic de 31.000 €, és “Anoia Terra de Castells”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
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La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 
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 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal de l’Anoia haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal de l’Anoia haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal de l’Anoia haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una 
relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
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personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
derivades del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 

1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 
entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 17 de novembre de 2016 (Registre de convenis 1223/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, 
per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar els instruments de 
gestió turística a la comarca d’Osona, que té una vigència fins el 31 de desembre 
de 2019. Aquest Contracte Programa va ser aprovat per decret de la Presidència de 
data 21 de juliol de 2016 (ref. Registre 7402/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  
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Per aquest any 2018 es parteix de la  base d’una dotació inicial de 1.650.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  
 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 300.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 300.000 € 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2018 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les  marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 300.000 €. 
 

4. Vist que el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a la Diputació de Barcelona 
que el Consell General de l’organització especial Osona Turisme en data 23 de 
novembre de 2017 es va aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2018.  

 

Fonaments de dret 

 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, en la quantia cent cinquanta-dos 
mil vuit-cents quaranta-un euros (152.841 €), per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, de vigència fins el 31 de desembre de 
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2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta-dos mil vuit-cents 
quaranta-un euros (152.841 €), dels quals 126.252 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 i 26.589 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46500 dels pressupostos de l’exercici 2018. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa en cent cinquanta-dos mil vuit-cents quaranta-
un euros (152.841 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2018 del Consell 
Comarcal d’Osona (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2018 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   86.401 € 

Factor de gestió    14.851 € 

Projecte singular   25.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   26.589 € 

Total 152.841 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2018 
rebrà el suport específic de 25.000 €, distribuïts de la forma següent: 5.000 € per 
“Nova web Osona Turisme”, 6.000 € per “Desenvolupar nous projectes turístics”, 4.000 
€ per “Organització de l'esdeveniment "Osona on tour", 5.000 € per “Dinamització del 
projecte Osoning” i 5.000 € “Promoció del Camí Oliba”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística, que vetllarà per tal que les 
accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de màrqueting del 
Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les marques 
turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, Paisatges 
Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions han d’estar 
adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, França). 
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Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i aprovada l’assignació anual i sempre que 
estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2017. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2018. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2018.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50% de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2017. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2018.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25% que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a 
màxim el 31 de març de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 
de març de 2019. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal d’Osona haurà 
d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o 
autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les 
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 
Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal d’Osona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació 
de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la 
secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

 Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2018. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal d’Osona haurà de remetre a la Diputació de Barcelona una relació 
de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
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 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

 Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2018. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència 
de Serveis de Turisme. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s’ha inclòs l’IVA deduïble. 

 Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona.” 
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Gerència de Serveis d’Esports 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
concessió de recursos tècnics i materials consistents en la redacció de plans, 
projectes i informes i en la realització de serveis i activitats, en relació amb 
matèria esportiva, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2018, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 

2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a 
la concessió de recursos. 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la 
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, 
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració 
obtinguda. 

 
3. Vist que els següents recursos inclosos en el Catàleg, d’acord amb el capítol 10 del 

seu règim regulador, s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva: 

 

Recurs Tipus recurs Classe de recurs 

Estudis arquitectònics 
d’equipaments esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Estudis de manteniment 
d’equipaments esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Estudis de viabilitat 
d’equipaments esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Estudis d’eficiència 
energètica 
d’equipaments esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Diagnosi de camins 
esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Manteniment de les 
piscines d’estiu 
municipals per a 
agrupacions d’ens locals 

Material 
Realització de serveis i 
activitats  

 
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha 

elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1091 

s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la 
mateixa instrucció. 

 

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’establert en l’article 
19 del règim. 

 

6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació. 
De les decisions adoptades en la reunió, la secretària de l’òrgan n’ha estès una acta 
i en la que: 

 

- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud en els informes 

d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels 
requisits, el requisit incomplert. 

- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació 
en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració, 
desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 

7. Vist que la Gerència de Serveis d’Esports no pot assumir la redacció dels estudis 
d’equipaments esportius amb els seus recursos humans i que, d’altra banda, no 
considera adient incrementar els costos estructurals d’administració, l’any 2016 es 
va iniciar la tramitació d’un acord marc per a la selecció d’un màxim de 13 
empreses per al suport tècnic als ens locals relacionat amb els estudis 
d’instal·lacions esportives, dividit en els lots següents: 
 

 LOT 1: Estudis de viabilitat d’equipaments esportius, adjudicat per Decret 
7459/17, de 18 de juliol de 2017. 

 LOT 2: Estudis arquitectònics d’equipaments esportius, adjudicat per Decret 
7457/17, de 18 de juliol de 2017. 

 LOT 3: Estudis de manteniment i estudis d’eficiència energètica d’equipaments 
esportius, adjudicat per Decret 7494/17, de 19 de juliol de 2017. 

 

Pel que fa al recurs material “Manteniment de les piscines d’estiu municipals per a 
agrupacions d’ens locals”, i al recurs tècnic “Diagnosi de camins esportius”, i atesa 
la seva especificitat, es tramitaran contractes menors de serveis amb empreses i 
professionals especialitzats per a la seva implementació. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018, 
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 

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

14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i 
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, 
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rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de 
setembre de 2017). 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2016. 

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

ACORDS 
 

Primer. CONCEDIR els recursos tècnics i materials consistents en la redacció de 
plans, projectes i informes i en la realització de serveis i activitats, respectivament, per 
a les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Punts 

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 

Estudi de 
viabilitat piscina 
coberta 

1840010559 18/Y/256677 6.545,37 7.700,44 48 

Pla d'estalvi 
energètic del 
pavelló 
poliesportiu 

1840010541 18/Y/256789 5.517,60 5.517,60 49 

Ajuntament 
de Cabrils 

P0803000I 

Pla inicial de 
manteniment del 
complex 
esportiu 
municipal 

1840009793 18/Y/256768 7.425,77 8.736,20 54 

Pla d'estalvi 
energètic del 
complex 
esportiu 
municipal 

1840009804 18/Y/256788 9.692,58 11.403,04 64 

Ajuntament 
de 
Calldetenes 

P0822400H 

Pla inicial de 
manteniment de 
la zona 
esportiva 

1840006438 18/Y/256772 6.253,28 7.356,80 87 

Ajuntament 
de 
Casserres 

P0804800A 

Manteniment de 
les piscines 
d'estiu 
municipals  del 
Baix Berguedà 

1840012450 18/Y/256761 18.500,00 18.500,00  32 

Ajuntament 
de 
Castellbell i 
el Vilar 

P0805200C 
Pla d'estalvi 
energètic del 
camp de futbol 

1840009264 18/Y/256782  2.758,80 2.758,80 37 

Ajuntament 
de 
Castellbisbal 

P0805300A 

Avantprojecte 
vestidors pistes 
poliesportives 
Illa Esportiva 

1840004518 18/Y/256693 7.199,50 8.470,00 54 

Ajuntament 
de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 

Pla d'estalvi 
energètic de la 
pista 
poliesportiva 

1840008811 18/Y/256786 5.517,60 5.517,60 42 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Punts 

Ajuntament 
de Cervelló 

P0806700A 

Estudi de 
viabilitat del 
complex 
esportiu 

1840007297 18/Y/256675 19.238,09 22.633,05 39 

Ajuntament 
de 
Granollers 

P0809500B 
Pla de 
manteniment del 
palau d'esports 

1840010463 18/Y/256769 19.932,33 23.449,80 53 

Ajuntament 
de Gurb 

P0809900D 

Avantprojecte 
piscines d'estiu i 
edifici d'espais 
complementaris 

1840010359 18/Y/256690 7.199,50 8.470,00 60 

Ajuntament 
de Jorba 
 

P0810200F 

Estudi de 
viabilitat reforma 
sala esportiva 

1840008214 18/Y/256678 4.682,70 4.682,70 25 

Avantprojecte 
reforma sala 
esportiva 

1840011292 18/Y/256687 16.940,00 16.940,00 55 

Ajuntament 
de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 

Manteniment de 
les piscines 
d'estiu 
municipals  de 
l'Alt Berguedà 

1840000553 18/Y/256765 15.200,00 15.200,00  96 

Ajuntament 
de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 

Pla inicial de 
manteniment de 
les piscines 
d'estiu de Ca 
l'Arenys 

1840012382 18/Y/256773 3.126,64 3.126,64 61,5 

Ajuntament 
de les 
Cabanyes 

P0802700E 
Pla d'estalvi 
energètic del 
camp de futbol 

1840007430 18/Y/256791 2.758,80 2.758,80 25 

Ajuntament 
de l'Esquirol 

P0825400E 

Pla d'estalvi 
energètic del 
pavelló 
poliesportiu 

1840010995 18/Y/256787 2.758,80  2.758,80 27 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200E 

Pla d'estalvi 
energètic de 
l'estadi 
municipal de 
futbol del 
Congost 

1840011408 18/Y/256784 5.517,60  5.517,60 55 

Ajuntament 
de Martorell 
 

P0811300C 

Pla de 
manteniment 
nou pavelló 
poliesportiu 

1840007592 18/Y/256776 8.989,09 10.575,40 76 

Pla d'estalvi 
energètic del 
complex 
esportiu La Vila 

1840009403 18/Y/256783 12.272,06 14.437,72 61 

Ajuntament 
de Monistrol 
de 
Montserrat 

P0812600E 

Projecte 
executiu 
reforma coberta 
pavelló 
poliesportiu 

1840004686 18/Y/256681 14.399,00 16.940,00 67 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Punts 

Ajuntament 
de 
Montornès 
del Vallès 

P0813500F 

Pla d'estalvi 
energètic de la 
zona municipal 
esportiva 

1840008928 18/Y/256780 8.910,92 10.483,44 29 

Ajuntament 
de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Auditoria dels 
pavellons 
poliesportius 

1840006286 18/Y/256777 15.633,20 18.392,00 46,5 

Ajuntament 
de Pineda 
de Mar 

P0816200J 

Estudi de 
viabilitat pavelló 
poliesportiu 
municipal 

1840010735 18/Y/256674 4.682,70  4.682,70 63 

Avantprojecte 
reforma pavelló 
poliesportiu 
Nino Buscató 

1840012186 18/Y/256683 17.278,80 20.328,00 61 

Pla inicial de 
manteniment del 
complex 
esportiu Can 
Xaubet 

1840010729 18/Y/256771 8.598,26 10.115,60 48,5 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Pla inicial de 
manteniment de 
la zona 
esportiva Jaume 
Tubau 

1840012648 18/Y/256767 5.517,60  5.517,60 22,5 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu 
Sasserra 

P0821100E 

Avantprojecte 
reforma edifici 
espais 
complementaris 
camp de futbol 

1840011676 18/Y/256685 11.858,00  11.858,00 65 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç 
Savall 

P0822100D 

Avantprojecte 
ampliació 
pavelló 
poliesportiu 

1840011176 18/Y/256686 14.399,00 16.940,00 57 

Ajuntament 
de Sant 
Martí 
Sarroca 

P0822700A 

Pla de 
manteniment de 
la zona 
esportiva 
municipal 

1840004801 18/Y/256774 5.517,60  5.517,60 74,5 

Ajuntament 
de Sant 
Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Projecte 
ordenació zona 
esportiva 
Estanislao 
Basora 

1840010525 18/Y/256689 5.517,60  5.517,60 73 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 

Avantprojecte 
edifici espais 
complementaris 
zona esportiva 

1840011729 18/Y/256684 9.359,35 11.011,00 65 

Ajuntament 
de Sant 
Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 

Projecte 
ordenació zona 
esportiva 
municipal Can 
Vila 

1840011077 18/Y/256688 4.235,00  4.235,00 60 

Ajuntament 
de Sitges 

P0827000A 
Estudi de 
viabilitat nou 
camp de futbol 

1840009320 18/Y/256676  2.601,50 2.601,50 58 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Punts 

Projecte 
ordenació zona 
esportiva Pins 
Vens 

1840009338 18/Y/256691 4.235,00  4.235,00 59 

Ajuntament 
de Súria 

P0827400C 
Pla d'estalvi 
energètic de la 
zona esportiva 

1840011592 18/Y/256781 7.034,94 8.276,40 34 

Ajuntament 
de Teià 

P0828100H 

Estudi de 
viabilitat de sala 
d'activitats 
dirigides 

1840006568 18/Y/256680 4.682,70  4.682,70 51 

Ajuntament 
de Tona 

P0828300D 

Manteniment de 
les piscines 
d'estiu 
municipals  de 
l'Alt Congost 

1840004196 18/Y/256762 13.300,00  13.300,00  92 

Ajuntament 
de Torelló 

P0828500I 
Pla d'estalvi 
energètic del 
camp de futbol 

1840006887 18/Y/256792 5.517,60  5.517,60 64 

Ajuntament 
de 

Vacarisses 
P0829100G 

Estudi de 
viabilitat zona 
esportiva 

1840007682 18/Y/256679 4.942,85  4.942,85 51 

  

Pla inicial de 
manteniment de 
la zona 
esportiva 
municipal 

1840007701 18/Y/256775 5.517,60  5.517,60 79 

Ajuntament 
de Vallirana 

P0829600F 
Avantprojecte  
tancament pista 
coberta 

1840009122 18/Y/256682 17.278,80 20.328,00 59 

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 

Pla d'estalvi 
energètic del 
complex 
municipal de 
futbol 

1840008491 18/Y/256785 7.034,94 8.276,40 73 

Pla inicial de 
manteniment 
pavelló 
poliesportiu Les 
Casernes 

1840008495 18/Y/256770 8.598,26 10.115,60 78 

Ajuntament 
de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 

Pla d'estalvi 
energètic del 
camp de futbol 
Vallmorena 

1840007550 18/Y/256790 2.758,80  2.758,80 44 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Avantprojecte 
reforma piscines 
Molí Nou 

1840006123 18/Y/256692 7.199,50 8.470,00 66 

Auditoria tècnica 
complex 
Puigcornet 
Infinit 

1840006131 18/Y/256778 19.932,33 23.449,80 51 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

Pla d'estalvi 
energètic del 
pavelló 
municipal de 
bàsquet 

1840011724 18/Y/256779 6.214,20 7.310,82 36 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR) 

Punts 

Pla inicial de 
manteniment del 
camp de futbol 
municipal 

1840011730 18/Y/256766  3.126,64 3.126,64 66 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt 
Penedès 

P5800013D 
Diagnosi Sender 
de la Via 
Augusta 

1840005381 18/Y/256990 14.410,00  14.410,00  70 

Consell 
Comarcal de 
l'Anoia 

P5800006H 

Diagnosi Camí 
de Can Flaqué 

1840002032 18/Y/256992 3.930,00 3.930,00 39 

Camí Ral 1840002032 18/Y/256992 3.995,50 3.995,50 12 

DiagnosivCamí 
de les Batalles 
de Prats de Rei 

1840002032 18/Y/256992 3.930,00 3.930,00 7 

Consell 
Comarcal 
del Bages 

P5800009B 

Diagnosi Riera 
de Coaner 

 
1840011576 

 
18/Y/256988 3.930 3.930 62 

Diagnosi Riera 
de la Gavarresa 

 
1840011576 

 
18/Y/256988 3.930 3.930 33 

Diagnosi Riera 
de l’Aigua d’Ora 

 
1840011576 

 
18/Y/256988 3.930 3.930 32 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

P5800020I 

Diagnosi Eix de 
la Costa 

1840003925 18/Y/256991 3.930 3.930 66 

Diagnosi Volta a 
Vilanova i la 
Geltrú 

1840003925 18/Y/256991 3.930 3.930 32 

Diagnosi Eix de 
Foix 

1840003925 18/Y/256991 3.930 3.930 31 

Consell 
Comarcal 
del 
Maresme 

P5800008D 
Diagnosi Eix de 
la Costa 

1840006765 18/Y/256989 14.279,00  14.279,00  92 

Consell 
Comarcal 
del Moianès 

P0800317J 

Diagnosi Riera 
de Calders 

1840012492 18/Y/256987 3.930 3.930 61 

Diagnosi Camí 
de Collsuspina a 
l’Estany 

1840012492 18/Y/256987 3.930 3.930 30 

Diagnosi Camí 
de Castellcir a 
Castellterçol 

1840012492 18/Y/256987 3.930 3.930 5 

Consorci per 
a la 
Promoció de 
l'Alta Anoia 

P0800069G 

Manteniment de 
les piscines 
d'estiu 
municipals  de 
l'Alta Anoia 

1840001966 18/Y/256764 9.500,00  9.500,00  90 

Consorci per 
a la 
Promoció 
dels 
Municipis 
del Lluçanès 

P0800097H 

Manteniment de 
les piscines 
d'estiu 
municipals  del 
Lluçanès 

1840002093 18/Y/256763 10.300,00  10.300,00  90 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en les sol·licituds s’han definit l’abast i les 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1097 

condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, i la concessió es 
correspon íntegrament amb les sol·licituds, aquests es consideren acceptats 
implícitament pels ens destinataris, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a 
l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de les actuacions. 
L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR els següents règims de les actuacions: 
 
A. Per als recursos consistents en la prestació de serveis i activitats: 
 

La Diputació executarà les assistències com a màxim el 31 de desembre de 
2018. 

 
B. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes 

(Diagnosi de camins esportius): 
 
1. La vigència de les actuacions es vincula als terminis d’execució i lliurament dels 

treballs objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels 

tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les 

actuacions. 
4. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament el document normalitzat 

“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim 
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament 
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document 
esmentat, els treballs s’han d’entendre recepcionats tàcitament. 

 
C. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes 

(Estudis arquitectònics, estudis de manteniment , estudis de viabilitat i 
estudis d’eficiència energètica d’equipaments esportius): 
 
1. Col·laborar en l’elaboració dels estudis per garantir la seva eficiència, eficàcia i 

posterior aplicació, així com cofinançar els estudis en un percentatge d’un 15% 
sobre el cost total de l’actuació, restant exempts de l’obligació de cofinançar els 
municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts d’import inferior a 
7.000 euros (IVA inclòs), tal com s’estableix en les condicions establertes en el 
Catàleg de Serveis per la Gerència de Serveis d’Esports mitjançant l’Oficina 
d’Equipaments Esportius (OEE). 

 
Els ens locals han acreditat davant de la Diputació de Barcelona la disponibilitat 
pressupostària per finançar la seva part del cost de l’estudi mitjançant 
document normalitzat amb anterioritat a l’aprovació del recurs. El pagament de 
l’import corresponent al percentatge de cofinançament es realitzarà amb 
posterioritat al lliurament definitiu del treball. 

 
2. Designar un interlocutor municipal que haurà de:  
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- Proporcionar, en el moment de la sol·licitud, la informació necessària i 
suficient per al desenvolupament dels treballs. 

- Efectuar el seguiment dels treballs, informant puntualment a l’OEE de 
qualsevol modificació que es produeixi respecte de la programació i 
proposar, si s’escau, la seva reconducció. 

- Coordinar les diferents àrees i persones de l’ens local que hagin d’intervenir 
en el treball, afavorint la seva participació i establint les accions adients per a 
la presa de decisions per part dels responsables tècnics i/o electes. 

- Revisar i validar el “Document d’informació bàsica” inicial (DIB inicial) i el 
“Document d’informació bàsica” final (DIB final). 

- Efectuar l’avaluació final del treball i de l’assistència, un cop lliurat a l’ens 
local per part de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’OEE. 

 
3. Verificar que la informació aportada a la Diputació de Barcelona es correspon 

amb dades d’identificació veraces i autèntiques. 
 
4. Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades 

per la Diputació de Barcelona en els termes previstos en la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 
5. La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució i lliurament del 

treball objecte de suport. 
 
6. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels 

tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
 
7. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les 

actuacions. 
 
8. Tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció de plans, projectes 

i informes” degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat 
a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut aquest 
termini sense haver presentat el document esmentat, els treballs s’han 
d’entendre recepcionats tàcitament. 

 
9. Efectuar el pagament de l’import corresponent al percentatge de cofinançament 

assumit. 
 
10. Impulsar l’aplicació de les accions determinades a cada estudi lliurat i informar 

a l’OEE de l’evolució d’aquestes accions. 
 
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de les actuacions:  
 
a) Els ens afectats aportaran l’import que consta en el quadre següent, que es 

correspon al quinze per cent de l’import del cost dels projectes i que respon a la 
col·laboració en l’elaboració dels estudis amb la finalitat de garantir la seva 
eficiència, eficàcia i posterior aplicació: 
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Ens Actuació Núm. Reg. PMT Aportació ens 

Ajuntament d'Artés 
Estudi de viabilitat piscina 
coberta 

1840010559 1.155,07 

Ajuntament de 
Cabrils 

Pla inicial de manteniment del 
complex esportiu municipal 

1840009793 1.310,43 

Pla d'estalvi energètic del 
complex esportiu municipal 

1840009804 1.710,46 

Ajuntament de 
Calldetenes 

Pla inicial de manteniment de la 
zona esportiva 

1840006438 1.103,52 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

Avantprojecte vestidors pistes 
poliesportives Illa Esportiva 

1840004518 1.270,50 

Ajuntament de 
Cervelló 

Estudi de viabilitat del complex 
esportiu 

1840007297 3.394,96 

Ajuntament de 
Granollers 

Pla de manteniment del palau 
d'esports 

1840010463 3.517,47 

Ajuntament de Gurb 
Avantprojecte piscines d'estiu i 
edifici d'espais complementaris 

1840010359 1.270,50 

Ajuntament de 
Martorell 

Pla de manteniment nou pavelló 
poliesportiu 

1840007592 1.586,31 

Pla d'estalvi energètic del 
complex esportiu La Vila 

1840009403 2.165,66 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

Projecte executiu reforma 
coberta pavelló poliesportiu 

1840004686 2.541,00 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

Pla d'estalvi energètic de la 
zona municipal esportiva 

1840008928 1.572,52 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

Auditoria dels pavellons 
poliesportius 

1840006286 2.758,80 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

Avantprojecte reforma pavelló 
poliesportiu Nino Buscató 

1840012186 3.049,20 

Pla inicial de manteniment del 
complex esportiu Can Xaubet 

1840010729 1.517,34 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

Avantprojecte ampliació pavelló 
poliesportiu 

1840011176 2.541,00 

Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles 

Avantprojecte edifici espais 
complementaris zona esportiva 

1840011729 1.651,65 

Ajuntament de Súria 
Pla d'estalvi energètic de la 
zona esportiva 

1840011592 1.241,46 

Ajuntament de 
Vallirana 

Avantprojecte  tancament pista 
coberta 

1840009122 3.049,20 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Pla d'estalvi energètic del 
complex municipal de futbol 

1840008491 1.241,46 

Pla inicial de manteniment 
pavelló poliesportiu Les 
Casernes 

1840008495 1.517,34 

Ajuntament 
d'Igualada 

Avantprojecte reforma piscines 
Molí Nou 

1840006123 1.270,50 

Auditoria tècnica complex 
Puigcornet Infinit 

1840006131 3.517,47 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

Pla d'estalvi energètic del 
pavelló municipal de bàsquet 

1840011724 1.096,62 

 
b) Prèviament a l’aprovació del present acord, els ens han acreditat davant la 

Diputació de Barcelona disponibilitat pressupostària per finançar la seva part del 
cost dels projectes, mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat 
“Disponibilitat pressupostària”. 
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c) Els ens, un cop se’ls hagin lliurat els treballs objecte del present acte, es 
comprometen a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general 
(ES09 2100 3000 1625 0004 0345), en el termini d’un mes, a comptar des de la 
data de recepció del lliurament definitiu, l’import esmentat a l’apartat a) del present 
acord, que es correspon al percentatge de finançament assumit. 

 
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 

pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present acte. 
 

e) En el cas que els ens no transferissin a la Diputació l’import corresponent al 
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que els ens rebin en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”. 

 
Cinquè.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per menor valoració: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre inicial 

PMT 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius la 
Sarreta El Pla 

1840012669 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 
Avantprojecte de reforma del 
poliesportiu municipal 

1840008938 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 
Estudi per la coberta de la pista 
poliesportiva de Castellfollit del 
Boix 

1840012898 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H Pista poliesportiva de Fonollosa 1840011839 

Ajuntament de les 
Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 
Estudis arquitectònics 
d'equipaments esportius  

1840007309 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G Projecte de nou pavelló annex 1840012435 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 

Projecte executiu de 
remodelació i col·locació de 
gespa artificial al camp de futbol 
municipal de Les Cots 

1840007857 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 
Avantprojecte pavelló esportiu 
municipal 

1840006505 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 
Estudi arquitectònic de 
l'equipament Complex Sant 
Oleguer 

1840010812 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
Tancament de la pista 
poliesportiva semicoberta del 
complex L'11 

1840012559 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

P0819900B 
estudi arquitectònic graderia 
camp de softbol 

1840008604 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 

Projecte per la instal·lació del 
circuit pumptrack per mtb i 
esports d'inèrcia a la zona 
esportiva 

1840006877 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

P0822600C 
Projecte d'ordenació de la zona 
esportiva 

1840010478 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 
Estudi d'accessibilitat i 
tancament del Tennis Ribes 

1840008401 
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Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H Nou pavelló 1840011390 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 

Sol·licitud per la redacció del 
projecte de tancament lateral de 
la pista d'hoquei de la zona 
esportiva 

1840011351 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Projecte executiu pista pàdel 
zona esportiva de Talamanca 

1840011936 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
Avantprojecte arquitectònic per 
grades camp de futbol municipal 
de Tavèrnoles 

1840011911 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 

Suport material per al 
manteniment de les piscines 
d'estiu municipals per 
agrupacions d'ens locals: 
Ullastrell, Matadepera , 
Vacarisses, Viladecavalls i Sant 
llorenç de Savall. 

1840012151 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 
Manteniment de les piscines 
d'estiu municipals per a 
agrupacions d'ens locals 

1840012495 

 
Sisè.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per incompliment de requisits: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre inicial 

PMT 

Ajuntament d'Aguilar 
de Segarra 

P0800200H 
Projecte adequació paviment i 
tancament pista poliesportiva 
municipal 

1840012505 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

P5831301F Concessió servei d'esports 1840012608 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Estudi de manteniment de la 
piscina municipal de l'Esquirol 

1840010984 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Reforma de l'espai sala 
esportiva i pistes 

1840008615 

Ajuntament de 
Monistrol de Calders 

P0812700C 
Projecte executiu pel tancament 
i cobertura de la pista 
poliesportiva municipal 

1840011079 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Estudis arquitectònics 
equipaments esportius 

1840012636 

Estudis eficiència energètica 
equipaments esportius 

1840012639 

Estudis manteniment 
equipaments esportius 

1840012637 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Manteniment piscina municipal, 
posada en marxa i la hibernació 

1840011549 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 
Estudi d'eficiència energètica 
pavelló municipal Miguel Luque 

1840012257 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 

Estudi arquitectònic per adaptar 
pavelló a requisits d'evacuació i 
sortides d'emergència 

1840010727 

Estudi d'eficiència energètica 
Pavelló Nino Buscató 

1840010737 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 

Projecte executiu de substitució 
del paviment del camp de futbol 
municipal de Sant Joan de 
Vilatorrada  

1840010160 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre inicial 

PMT 

Ajuntament de Tiana P0828200F 
Projecte vestidors i zona accés 
a la piscina municipal 

1840011810 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Estudi de manteniment camp de 
futbol municipal 

1840011033 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 
Projecte per la coberta de la 
pista de futbol sala 

1840007313 

Ajuntament d'Olesa 
de Bonesvalls 

P0814500E 
Projecte executiu per al 
cobriment de la pista 
poliesportiva  municipal 

1840010360 

 
Setè. ACCEPTAR el desistiment següent: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre inicial 

PMT 

Ajuntament de Tiana P0828200F 
Reforma vestidors i zona accés 
piscina descoberta municipal 

1840012811 

 
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 
concessió de recursos tècnics i materials, consistents en la redacció de plans, 
projectes, informes i en la realització d’activitats i serveis, en matèria de 
d’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius; estudis de patrocini 
d’esdeveniments i d’activitats esportives, estudis de seguretat d’esdeveniments 
i activitats esportives i jornades d’esport adaptat, inclosos en el Catàleg de 
serveis de l’any 2018, 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de 

2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a 
la concessió de recursos. 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la 
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, 
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració 
obtinguda. 

 
3. Vist que els següents recursos inclosos en el Catàleg, d’acord amb el capítol 10 del 

seu règim regulador, s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva: 
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Recurs Tipus recurs Classe de recurs 

Aprofitament turístic dels 
esdeveniments esportius 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Estudis de patrocini 
d’esdeveniments i 
activitats esportives 

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Estudis de seguretat 
d’esdeveniments i 
activitats esportives  

Tècnic 
Redacció de plans, projectes 
i informes 

Jornades d’esport 
adaptat 

Material 
Realització de serveis i 
activitats  

 
 

4. Valorades les sol·licituds, aquest centre gestor ha elaborat l’informe d’instrucció, 
que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de 
valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’establert en l’article 
19 del règim. 

 
6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació. 

De les decisions adoptades en la reunió, la secretària de l’òrgan n’ha estès una acta 
i en la que: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud en els informes 

d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels 
requisits, el requisit incomplert. 

- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació 
en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració, 
desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 
7. Vist que la Gerència de Serveis d’Esports no pot assumir la redacció dels estudis de 

seguretat i de patrocini d’esdeveniments i activitats esportives i dels estudis 
d’aprofitament turístic i la implementació de les jornades d’esport adaptat de 
senderisme amb els seus recursos humans i que, d’altra banda, no considera adient 
incrementar els costos estructurals d’administració, es considera necessari 
encarregar la realització d’aquests treballs a empreses i professionals aliens a la 
Corporació, mitjançant la tramitació de contractes menors. 

 
Atesa l’especificitat de les jornades d’esport adaptat d’equitació i vela, s’està 
tramitant un acord marc per a la selecció d’empreses per a la seva organització, 
coordinació i implementació, i que es troba en fase de valoració d’ofertes. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018, 

pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 

14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), 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). 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2016. 

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

ACORDS 
 
Primer.- CONCEDIR el recursos tècnics i materials consistents en la redacció de 
plans, projectes i informes i en la realització d’activitats i serveis, respectivament, per a 
la realització de de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 
Aportació 

estimada de 
la Diputació 

Puntuació 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 

Estudi 
seguretat 
Rogaine 
Synera – 
Cursa 
d’Orientació 

1840012338 18/Y/251635 2.000,00 € 58 punts 

Ajuntament 
d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 

Estudi 
seguretat 
Marxa 
Popular Els 
Termes 

1840003860 18/Y/251634 2.600,00 € 76 punts 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Participació 
del Taller 
Coloma en 
una activitat 
de vela 
adaptada 

1840003329 18/Y/251617 1.042,25 € 100 punts 

Ajuntament de 
Badia del 
Vallès 
 

P0831200A 
 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840009689 18/Y/251565 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840009682 18/Y/251570 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Jornada vela 
adaptada 

1840010355 18/Y/251568 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Berga 
 

P0802200F 
 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840012591 18/Y/251543 1.042,25 € 95 punts 
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Jornades 
equitació 
adaptada 

1840007374 18/Y/251544 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 

Estudi 
seguretat 
Pedalada 
nocturna 
BTT de 
Castellbisbal 

1840001227 18/Y/251636 2.600,00 € 78 punts 

Ajuntament de 
Cerdanyola 
del Vallès 
 

P0826600I 
 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840010474 18/Y/251550 598,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840010469 18/Y/251551 1.042,25 € 90 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840010472 18/Y/251559 946,00 € 90 punts 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 

Estudi 
aprofitament 
turístic Bike 
Trial 
Muntanyes 
de Gallifa 

1840012893 18/Y/251532 4.000,00 € 60 punts 

Ajuntament de 
Gavà 
 

P0808800G 
 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840011846 18/Y/251555 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840010581 18/Y/251558 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
La Llagosta 

P0810400B 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005914 18/Y/251605 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
La Roca del 
Vallès 

P0818000B 

Sortida per 
fer 
equinoterapi
a 

1840010260 18/Y/251563 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 

Estudi 
seguretat 
Pujada en 
moto a Sant 
Bartomeu 

1840004891 18/Y/251637 2.000,00 € 65 punts 

Ajuntament de 
Les Cabanyes 

P0802700E 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840010626 18/Y/251556 1.042,25 € 100 punts 

Ajuntament de 
Les 
Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 

Jornades 
equitació 
adaptada  

1840005366 18/Y/251611 946,00 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840005438 18/Y/251622 598,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 

Estudi de 
patrocini de 
la Cabrerès 
BTT 

1840011137 18/Y/251541 18.150,00 € 80 punts 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840008857 18/Y/251575 1.042,25 € 90 punts 
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Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005941 18/Y/251580 946,00 € 90 punts 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840004841 18/Y/251612 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840004840 18/Y/251616 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840004842 18/Y/251618 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005697 18/Y/251610 946,00 € 90 punts 

Ajuntament de 
Martorelll 

P0811300C 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840005801 18/Y/251598 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005804 18/Y/251604 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840010152 18/Y/251564 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005579 18/Y/251614 946,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada  

1840005580 18/Y/251615 1.042,25 € 90 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat  

1840005582 18/Y/251621 598,00 € 90 punts 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840002327 18/Y/251629 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840002326 18/Y/251631 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 

Estudi 
seguretat 
Cursa 
Popular de 
Sant Miquel 

1840012383 18/Y/251642 2.000,00 € 64 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840011473 18/Y/251548 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840011476 18/Y/251554 1.042,25 €  95 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840012447 18/Y/251557 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Mollet del 
Vallès 

P0812300B 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840008393 18/Y/251579 1.042,25 € 90 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840008387 18/Y/251582 598,00 € 90 punts 
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Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 

Activitats 
equitació 
adaptada 
organitzades 
amb 
l'Associació 
ASPAMOTI 

1840011995 18/Y/251549 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada  

1840012015 18/Y/251552 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400II 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840006554 18/Y/251602 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840006549 18/Y/251603 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840007956 18/Y/251592 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Estudi 
aprofitament 
turístic la 
Ferestes 
amb bici 
2018 

1840012119 18/Y/251533 4.000,00 € 80 punts 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840005034 18/Y/251619 946,00 € 100 punts 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840012584 18/Y/251561 946,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840012578 18/Y/251562 1.042,25 € 90 punts 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840003477 18/Y/251613 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840009273 18/Y/251578 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840009233 18/Y/251581 1.042,25 95 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840009261 18/Y/251583 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de Llavaneres 

P0819600H 
Jornades 
equitació 
adaptada 

1840002755 18/Y/251630 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840006769 18/Y/251588 946,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840004740 18/Y/251620 1.042,25 € 90 punts 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840006081 18/Y/251601 1.042,25 € 100 punts 
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Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840009555 18/Y/251577 1.042,25 € 90 punts 

Jornades 
equitació 
adaptada 

1840007506 18/Y/251566 946,00 € 90 punts 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 

Estudi 
aprofitament 
turístic La 
Cursa Sant 
Miquel 
Xperience a 
Sant Feliu 
de Codines 

1840006806 18/Y/251534 4.000,00 € 70 punts 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 

Jornades 
equitació 
adaptada 
Escola 
Tramuntana 

1840006297 18/Y/251596 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 
Escola 
Tramuntana 

1840006300 18/Y/251600 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 

Estudi 
aprofitament 
turístic Ruta 
del terme de 
Sant Joan 
de 
Vilatorrada 
en BTT 

1840003859 18/Y/251535 4.000,00 € 60 punts 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Estudi 
aprofitament 
turístic VIII 
Cursa de 
Muntanya de 
Castelltallat 

1840009923 18/Y/251539 4.000,00 € 70 punts 

Estudi 
seguretat 
Cursa BTT 
Valls de 
Torruella 

1840009776 18/Y/251633 2.600,00 € 73 punts 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 

Estudi 
seguretat 
Jarana Flow 
Race 

1840012196 18/Y/251640 2.600,00 € 74 punts 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840009730 18/Y/251576 946,00 € 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840008126 18/Y/251585 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Cervelló 

P0824400F 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840003194 18/Y/251623 598,00 € 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840003111 18/Y/251624 946,00 € 95 punts 
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Jornades 
vela 
adaptada 

1840003080 18/Y/251625 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840009781 18/Y/251567 1.042,25 90 punts 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840009474 18/Y/251573 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840009504 18/Y/251574 598,00 € 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840004760 18/Y/251584 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840008210 18/Y/251586 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840005425 18/Y/251595 598,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 
Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840000539 18/Y/251632 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 

Estudi 
aprofitament 
turístic 
esdevenime
nts esportius 
- Sitges 
Rock Trail 

1840009139 18/Y/251538 4.000,00 € 60 punts 

Estudi 
aprofitament 
turístic 
esdevenime
nts 
esportius: 
Pedalada 
Barcelona-
Sitges 

1840009179 18/Y/251537 4.000,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840011393 18/Y/251547 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840010381 18/Y/251560 946,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840010378 18/Y/251572 1.042,25 € 90 punts 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 

Estudi 
aprofitament 
turístic del 
Torneig 
Internacional 
de tennis 
Sub-16 Joan 
Mir "in 
Memoriam" 

1840006790 18/Y/251536 4.000,00 € 95 punts 
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Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840006870 18/Y/251589 946,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840007887 18/Y/251593 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 

Estudi 
seguretat Nit 
del mussol 

1840011295 18/Y/251641 2.600,00 € 53 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840011301 18/Y/251553 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 

Jornades 
senderisme 
adaptat 
(18158) 

1840010236 18/Y/251569 598,00 € 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 
(18158) 

1840010279 18/Y/251571 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 
Jornades 
vela 
adaptada 

1840005989 18/Y/251597 1.042,25 € 90 punts 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840007424 18/Y/251587 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840007428 18/Y/251590 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840007437 18/Y/251594 946,00 € 95 punts 

Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840006593 18/Y/251591 946,00 € 90 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840006583 18/Y/251599 1.042,25 € 90 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840006581 18/Y/251608 598,00 € 90 punts 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregatt 

P0807600B 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840003256 18/Y/251626 946,00 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840003258 18/Y/251627 598,00 € 95 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840003257 18/Y/251628 1.042,25 € 95 punts 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Estudi 
aprofitament 
turístic 
Urban 
Running 

1840012360 18/Y/251540 4.000,00 € 100 punts 

Estudi 
seguretat 
Torneig 
Caga Tió 

1840006080 18/Y/251638 2.000,00 € 56 punts 
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Estudi 
seguretat 
Cursa 
Popular 
d’Igualada 

1840006136 18/Y/251639 2.000,00 € 78 punts 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840006077 18/Y/251606 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840006079 18/Y/251607 598,00 95 punts 

Jornades 
d'equitació 
adaptada 

1840006142 18/Y/251609 946,00 € 95 punts 

Entitat 
Municipal 
Descentralitza
da de 
Valldoreix 

P0800003F 

Jornades 
vela 
adaptada 

1840012603 18/Y/251545 1.042,25 € 95 punts 

Jornades 
senderisme 
adaptat 

1840012598 18/Y/251546 598,00 € 95 punts 

Jornades 
equitació, 
senderisme i 
vela 
adaptats 

1840004606 18/Y/251542 946,00 € 95 punts 

 

Segon.- ESTABLIR que, atès que en les sol·licituds s’han definit l’abast i les 
condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, i la concessió es 
correspon íntegrament amb les sol·licituds, aquests es consideren acceptats 
implícitament pels ens destinataris, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a 
l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de les actuacions 
L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució. 
 

Tercer.- DISPOSAR els següents règims de les actuacions : 
 

A. Per als recursos consistents en prestació de serveis i activitats: 
 

La Diputació executarà les assistències com a màxim el 31 de desembre de 2018. 
 

B. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes: 
 

1. La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució i lliurament dels 
treballs objecte de suport. 

2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu dintre dels tres mesos 
següents a la seva entrega per part de l’adjudicatari. 

3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les actuacions. 
4. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament el document normalitzat 

“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en 
el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, els 
treballs s’han d’entendre recepcionats tàcitament. 

 

Quart.- DESESTIMAR la sol·licitud següent per incompliment de requisits: 
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Ens NIF Actuació Núm. registre inicial PMT 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 
Estudi de patrocini de les 
activitats d’Igualada Ciutat 
Europea de l’Esport 2019 

1840006313 

 
Cinquè. ACCEPTAR el desistiment següent: 
 

Ens NIF Actuació Núm. registre inicial PMT 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B Jornades de vela adaptada 1840004203 

 

Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació de les obres del Projecte de “Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots): Lots, 3, 4, 6, 7 i 9”.- 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 
 

Per decret núm. 8032, de 28 de juliol de 2017, de la Presidència d’aquesta Diputació 
s’aprovà inicialment i definitivament, el Projecte de Revestiment de cunetes i millora 
de marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots), sense tràmit d’informació 
pública en tractar-se d’un projecte de conservació, amb un pressupost de licitació de 
quinze milions sis-cents dinou mil cent quaranta-un euros amb seixanta cèntims 
(15.619.141,60 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import tres milions 
dos-cents vuitanta mil dinou euros amb setanta-tres cèntims (3.280.019,73 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de divuit milions vuit-cents noranta-nou mil cent 
seixanta-un euros amb trenta-tres cèntims (18.899.161,33 EUR), IVA inclòs, 
d’acord amb els nou lots que es relacionen tot seguit: 
 

A) Per al Lot 1: Sector Manresa 
 

Pressupost de licitació d’1.484.950,66 EUR, IVA exclòs, més 311.839,64 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.796.790,30 EUR, IVA inclòs. 
 

B) Per al Lot 2: Sector Vilafranca 
 

Pressupost de licitació d’1.836.154,23 EUR, IVA exclòs, més 385.592,39 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.221.746,62 EUR, IVA inclòs. 
 

C) Per al Lot 3: Sector Martorell 
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Pressupost de licitació d’1.177.909,14 EUR, IVA exclòs, més 247.360,92 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.425.270,06 EUR, IVA inclòs. 
 
D) Per al Lot 4: Sector Granollers 
 
Pressupost de licitació de 1.899.195,37 EUR, IVA exclòs, més 398.831,03 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.298.026,40 EUR, IVA inclòs. 
 
E) Per al Lot 5: Sector Vic Nord 
 
Pressupost de licitació d’1.293.956,00 EUR, IVA exclòs, més 271.730,76 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total d’1.565.686,76 EUR, IVA inclòs. 
 
F) Per al Lot 6: Sector Vic Centre 
 
Pressupost de licitació de 2.015.603,77 EUR, IVA exclòs, més 423.276,79 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.438.880,56 EUR, IVA inclòs. 
 
G) Per al Lot 7: Sector Vic Sud 
 
Pressupost de licitació de 2.021.005,61 EUR, IVA exclòs, més 424.411,18 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.445.416,79 EUR, IVA inclòs. 
 
H) Per al Lot 8: Sector Berga Est 
 
Pressupost de licitació d’1.770.938,12 EUR, IVA exclòs, més 371.897,01 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.142.835,13 EUR, IVA inclòs. 
 
I) Per al Lot 9: Sector Berga Oest 
 
Pressupost de licitació de 2.119.428,69 EUR, IVA exclòs, més 445.080,02 EUR, en 
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 2.564.508,71 EUR, IVA inclòs. 
 
Per dictamen núm. 617, i en sessió ordinària de 9 de novembre de 2017, la Junta de 
Govern aprovà l’expedient de contractació de les referides obres. 
 
El 23 de novembre de 2017 es publicà la convocatòria de licitació en el Diari Oficial de 
la Unió Europea, el 28 de novembre de 2017 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, l’1 de desembre de 2017 en el Butlletí Oficial de l’Estat i el 23 de novembre 
de 2017 en el Perfil de Contractant. 
 
Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les empreses 
següents: GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 8); JOSEP VILANOVA, SA 
(Lots 5 i 6); ASFALTOS DEL VALLÈS, SA (Lots 1 i 3); COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA (Lots 4 i 6); AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lots 4 i 7); PASQUINA, SA 
(Lots 7 i 9); BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (Lot 8); 
AGLOMERATS GIRONA, SA (Lots 1 i 6); OTXANDIANO  DEMOLICIONES, SL (Lot 5); 
EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 1); INNOVIA COPTALIA, SAU (Lots 6 i 7); 
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL (Lot 4); ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
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CONTRATAS, SAU (Lots 3 i 4); UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 
(Lots 1 i 9); UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL (Lot 2); UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA (Lots 3 i 
4); EXCASERVA, SL (Lots 2 i 4); ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (Lots 
1 i 2); CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU (Lots 1 i 2); CONSTRUCCIONS DEUMAL, 
SA (Lots 3 i 4); OBREMO, SL (Lots 2 i 3) i VIALITAT I SERVEIS, SLU (Lots 4 i 5). 
 
El 15 de gener de 2018 es constituí la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i prèvia qualificació dels documents presentats en temps i forma, es van 
admetre les 6 proposicions presentades pel Lot 1, les 5 proposicions pel Lot 2, les 5 
proposicions pel Lot 3, les 8 proposicions pel Lot 4, les 3 proposicions pel Lot 5, les 4 
proposicions pel Lot 6, les 3 proposicions pel Lot 7, les 2 proposicions pel Lot 8 i les 2 
proposicions presentades pel Lot 9. 
 
El 22 de gener de 2018 es constituí la Mesa de Contractació per a l’obertura de les 
ofertes econòmiques. A continuació s’indica el resultat de les ofertes econòmiques 
corresponents als Lots 3, 4, 6, 7 i 9, dels quals es proposa la seva adjudicació amb el 
present decret: 
 

 Lot 3: Sector Martorell 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 ASFALTOS DEL VALLÈS, SA 906.990,00 € 

2 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 1.018.773,62 € 

3 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

883.431,86 € 

4 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 800.975,00 € 

5 OBREMO, SL 1.083.677,00 € 

 

 Lot 4: Sector Granollers 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.744.650,39 € 

2 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.350.000,00 € 

3 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 1.645.462,87 € 

4 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 1.630.459,23 € 

5 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

1.424.396,53 € 

6 EXCASERVA, SL 1.292.195,37 € 

7 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 1.519.350,00 € 

8 VIALITAT I SERVEIS, SLU 1.645.652,79 € 
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 Lot 6: Sector Vic Centre 
 

 

EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 JOSEP VILANOVA, SA 1.632.639,05 € 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.872.168,53 € 

3 AGLOMERATS GIRONA, SA 1.451.234,71 € 

4 INNOVIA COPTALIA, SAU 1.872.899,00 € 

 

 Lot 7: Sector Vic Sud 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 1.477.000,00 € 

2 PASQUINA, SA 1.469.877,38 € 

3 INNOVIA COPTALIA, SAU 1.854.676,00 € 

 

 Lot 9: Sector Berga Oest 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 PASQUINA, SA 1.562.866,72 € 

2 UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 2.015.570,98 € 

 
Pel que fa al Lot 3: Sector Martorell, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, signat el 5 de febrer de 2018, i vista la 
presumpció que la proposició més avantatjosa econòmicament per a aquesta 
Administració es trobava en baixa anormal o desproporcionada, s’acordà requerir a 
l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA perquè formulés les al·legacions o 
consideracions que cregués convenients per a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat 
de la seva proposta. 
 
Mitjançant escrit tramés el 9 de febrer de 2018 es donà audiència a l’empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA per un termini de deu dies hàbils, perquè formulés 
les al·legacions o consideracions que cregués convenients per a justificar l’esmentada 
baixa i la viabilitat de la seva proposta. 
 
Durant el termini d’audiència, l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA presentà la 
documentació justificativa de la seva baixa.  
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe, signat el 13 de 
març de 2018, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 15 de març de 
2018, pel qual proposà a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA per ser la seva 
oferta la més avantatjosa per a l’administració, en haver justificat suficientment la seva 
oferta. El referit informe és del tenor literal següent: 
 

“En referència a l’adjudicació del procediment obert amb un sol criteri d’adjudicació de les 
obres relatiu a “PROJECTE DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE 
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MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS, AN7 2017 (9 LOTS) , lot nº 3 - ZONA 
MARTORELL ” aprovat per acord de data 9 de novembre de 2017, per un pressupost de 
licitació de 1.177.909,14 euros més 247.360,92 € en concepte de 21% de IVA que fa un 
import total de  1.425.270,06 € ( UN MILIÓ QUATRE-CENTS VINT-I-CINC MIL DOS-
CENTS SETANTA euros amb SIS cèntims). 

 
En data 15 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de 
les següents empreses: 

CONTRACTISTA 

ASFALTOS DEL VALLÈS 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 

UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, SA 

CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 

OBREMO, SL 

 
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els 
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest 
expedient per poder participar en aquesta licitació. 

 
En data 22 de gener de 2018 la mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses 
admeses a la licitació. 

 
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollits en la clàusula 
1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent: 
 
1.11) Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa serà: 

 
• El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al 

pressupost de licitació. 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 
• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1117 

aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes 
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. La puntuació 
màxima serà de 100 punts. 
 
A continuació es relacionen per ordre de presentació de les pliques: 
 

CONTRACTISTA OFERTA 

ASFALTOS DEL VALLÈS, SA 906.990,00 23,00% 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 1.018.773,62 13,51% 

UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

 
883.431,86 

 
25,00% 

CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 800.975,00 32,00% 

OBREMO, SL 1.083.677,00 8,00% 

 
Calculada la baixa mitjana, aquesta es situa en 938.769,50 €, IVA exclòs. 
 
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa 
mitjana s’ha situat en els 1.032.646,45 €, IVA exclòs, trobant-se l’oferta presentada per 
OBREMO, SL en aquesta situació. 
 
Eliminada la referida oferta i refet el càlcul, la baixa mitjana s’ha situat en els 902.542,62 €, 
IVA exclòs. 
 
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat 
presumptament desproporcionades s’ha situat en els 812.288,36 €, IVA exclòs. 
 
Vist el detall de les ofertes presentades, la proposta presentada per l’empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA es troba dins dels supòsits d’ofertes presumptament 
desproporcionades, ja que es inferior a la mitjana de les ofertes en més de 10 punts 
percentuals un cop descartades les ofertes superiors en més de 10 punts a l’oferta 
mitjana. 
 
Per aquest motiu es va requerir a CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA la justificació de la 
seva oferta en base a la documentació següent: 

 
a) El licitador presentarà un nou pressupost complert de l’obra, amb els preus unitaris 

que el licitador estimi, en funció de les condicions del mercat en cada moment, els 
mitjans propis disponibles i la seva solvència tècnica i econòmica. 
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Els preus unitaris que es modifiquin respecte als inicialment previstos al projecte es 
justificaran de la següent manera: 

 
- Mà d’obra: S’aportarà relació de les categories de personal i número d’efectius que 

estaran adscrits a l’obra i la seva incidència en cada unitat d’obra. 
 
- Materials: La justificació tindrà un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves 

unitats d’obra. L’empresa haurà de justificar el preu d’adquisició de tots els materials que 
intervenen en la seva posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel 
projecte, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans similars. 

 
- Maquinària: La justificació tindrà un llistat del cost de la maquinària emprada en les seves 

unitats d’obra. En el llistat es diferenciarà entre maquinària pròpia i la que no ho és. 
La maquinària pròpia s’haurà de justificar. 

 
Els rendiments podran modificar-se, sempre que es faci de manera degudament 
justificada, tenint en compte els procediments constructius reals que tingui previst el licitador. 
 
Les modificacions dels costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
podran justificar-se també. 
 
Les partides alçades d’abonament íntegre podran ser objecte de modificació. En canvi, 
aquelles que s’hagin previst al projecte com partides alçades a justificar es podran reduir 
com a màxim de manera proporcional a la seva oferta d’execució material de l’obra. 
 
En el cas que es modifiqui l’import de l’Estudi de Seguretat i Salut, s’haurà de justificar 
aquesta variació 
 
En el cas que part de la justificació econòmica de l’oferta del licitador estigui basada en un 
increment de rendiments i/o una reducció de termini, s’haurà d’adjuntar també una 
actualització del pla d’obres del projecte, degudament justificat. 
 
En el càlcul del preu ofertat haurà de justificar-se que, no es preveu una subcontractació 
d’obra per un valor superior al prescrit en la clàusula 2.11 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars Vigents en aquest contracte, així com les previsions de la Llei 
32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 
b) El licitador presentarà aquella documentació complementària que consideri adient per tal 

de demostrar la seva capacitat de fer l’obra, en base a la seva solvència i oferta 
econòmica, com per exemple certificats de bona execució d’obres similars tant des del 
punt de vista de tipologia com de la baixa ofertada per la seva execució, detall de 
l’estructura i característiques de l’empresa. 

 
En data 2 de març s’aporta la documentació requerida de la qual s’informa: 

 
- Pressupost. Aporta un nou pressupost complert de l’obra amb les següents 

particularitats: 
 

o Mà d’obra: S’aporta relació de categories de personal i número d’efectius adscrits 
a l’obra. Es modifiquen els preus previstos de mà d’obra en les següents 
proporcions: 

 

Categoria Projecte Oferta Diferència 

Cap de colla 23,37 25,62 9,63% 
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Oficial 1º 22,06 20,39 -7,57% 

Oficial 1º obra publica 22,06 19,50 -11,60% 

Ajudant 19,60 18,50 -5,61% 

manobre 18,76 18,50 -1,39% 

Manobre especialista 19,42 18,50 -4,74% 

 
S’aporta declaració de compliment de les retribucions salarials conforme que tots 
els treballadors tenen retribucions superiors a les fixades en l’actual Conveni 
col·lectiu de Treball de la industria de la construcció i obres públiques de la 
Província de Barcelona. 

o Materials: S’aporta un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves unitats 
d’obra. Es justifica el preu d’adquisició dels materials que intervenen en la seva 
posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel projecte, mitjançant 
una relació d’ofertes de compromís de proveïdors. 

o Maquinària: S’aporta un llistat del cost de la maquinària emprada en l’obra, 
diferenciant entre maquinària pròpia i subcontractada. S’aporta justificació de la 
propietat de la maquinària pròpia i ofertes dels proveïdors de la maquinària 
subcontractada. 

 
- Rendiments: No es modifiquen els rendiments previstos en projecte. 

 
- Costos indirectes, despeses generals i benefici industrial: No es modifiquen els costos 

indirectes. Quan a les despeses generals, es redueixen del 13 al 9% justificat per 
l’externalització de tasques poc  productives. Així mateix, el benefici industrial es redueix 
el 6 al 3% emparat per la maximització de la competitivitat i disminució de marges. 

 
- Partides alçades. Es mantenen les previsions de projecte excepte en la partida alçada 

d’abonament íntegre PPAOU001 (p.a. per a la seguretat vial, senyalització dels treballs, 
abalisament ..) adoptant un import de 13.686,54€ front als 17.500,00€ previstos en 
projecte (21,79% de baixa) en base a l’oferta de la empresa CROSBASA. 

 
- Estudi de Seguretat i Salut: No es modifica l’import previst en projecte. 

 

- Rendiments i termini: Es mantenen els rendiments i termini establert en projecte. 
 
- Subcontractació: S’aporta compromís que en cap cas es preveu una subcontractació per 

un valor superior al prescrit en la clàusula 2.11 del Plec de Clàusules Administratives i 
Particulars del contracte que es fixa en el 25%. 

 
És per tot això que es considera suficientment justificada l’oferta presentada per 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA . 
 
De l’exposat, es proposa que siguin adjudicades les obres a la empresa contractista 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA per un import de 800.975,00 € IVA exclòs, i una 
puntuació de 100,00 punts per ser l’oferta més favorable per l’administració. 
 
En conseqüència, d’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte el criteri 
d’adjudicació previst en la clàusula 1.11 del PCAP, l’ordre de classificació de la resta de 
les empreses presentades, és el següent: 

 
CONTRACTISTA OFERTA  PUNTS 

UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 833.431,86 78,12 
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INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

ASFALTOS DEL VALLÈS, SA 906.990,00 71,87 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y  1.018.773,62 42,22 

OBREMO, SL 1.083.677,00 25,00 
 

“ 

La Mesa de Contractació, reunida el 19 de març de 2018, proposà a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del Lot 3: Sector Martorell a l’empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA, per ser la seva oferta la més avantatjosa per a l’administració. 
 
El 21 de març de 2018 es requerí a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 
perquè presentés la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de 
clàusules administratives particulars que regulen aquesta contractació. 
 
La referida empresa va presentar tota la documentació requerida i va constituir la 
garantia definitiva per la quantitat total de 40.048,75 EUR el 6 d’abril de 2018. 
 
Pel que fa al Lot 4: Sector Granollers, de conformitat amb l’informe tècnic de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, signat el 5 de febrer de 2018, i vista la 
presumpció que les proposicions més avantatjoses econòmicament per a aquesta 
Administració es trobaven en baixa anormal o desproporcionada, s’acordà requerir a 
les empreses EXCARSERVA, SL i AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA perquè formulessin les 
al·legacions o consideracions que creguessin convenients per a justificar les 
esmentades baixes i la viabilitat de les seves propostes. 
 
Mitjançant sengles escrits tramesos el 14 de febrer de 2018 es donà audiència a les 
empreses EXCARSERVA, SL i AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA per un termini de deu dies 
hàbils, perquè formulés les al·legacions o consideracions que cregués convenients per 
a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat de la seva proposta. 
 
Durant el termini d’audiència, l’empresa EXCARSERVA, SL manifestà la impossibilitat 
de justificar la seva oferta i l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA presentà la 
documentació justificativa de la seva baixa.  
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe, signat el 19 de 
març de 2018, pel qual proposà, per una banda, l’exclusió de l’empresa EXCASERVA, 
SL per no justificar la seva oferta i, d’altra banda, l’adjudicació del Lot 4: Sector 
Granollers a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per ser la seva oferta la més 
avantatjosa per a l’administració, en haver justificat suficientment la seva oferta. El 
referit informe és del tenor literal següent: 
 

“En relació amb la contractació, mitjançant procediment obert amb un sol criteri de valoració, 
de la obra del projecte de: “REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A 
DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 4: GRANOLLERS”, amb un pressupost 
d’execució de 1.899.195,37€ IVA exclòs, li informo el següent: 
 
En data 15 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les 
següents empreses: 
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  EMPRESA 

1 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 

2 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 

3 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 

4 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 

5 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA-
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 

6 EXCASERVA, SL 

7 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 

8 VIALITAT I SERVEIS, SLU 

 
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els 
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest 
expedient per poder participar en aquesta licitació. 
 
En data 22 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses 
admeses a la licitació. 
 
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollit a la clàusula 1.11 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat a l’efecte és el següent: 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa serà: 
 

 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al 
pressupost de licitació. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 

 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 
més elevada. 

 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més 
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el 
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
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A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts. 
 
A continuació es relacionen per ordre de presentació a les pliques: 

 

 
EMPRESA % BAIXA 

OFERTA                
(€ IVA exclòs) 

1 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 8,14% 1.744.650,39 € 

2 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 28,92% 1.350.000,00 € 

3 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 13,36% 1.645.462,87 € 

4 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 14,15% 1.630.459,23 € 

5 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

25,00% 1.424.396,53 € 

6 EXCASERVA, SL 31,96% 1.292.195,37 € 

7 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 20,00% 1.519.350,00 € 

8 VIALITAT I SERVEIS, SLU 13,35% 1.645.652,79 € 

 
S’ha fet el càlcul per a considerar si alguna empresa es troba dins dels supòsits d’ofertes 
presumptament desproporcionades o baixa temerària: 
 
No s’ha exclòs a cap empresa per fer una oferta superior al pressupost de licitació. 
 
No tenim constància que hi hagi empreses del mateix grup entre les 8 empreses 
presentades: cap exclosa del càlcul per aquest motiu.  
 
S’ha calculat la primera mitjana, que està en 1.531.520,90 € IVA exclòs. 
 
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana 
s’ha situat en els 1.684.672,99 € IVA exclòs, existint una oferta en aquesta situació: 
 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 
 
Eliminada l’anterior oferta resten set empreses. En conseqüència, s’ha calculat la segona 
mitjana, que està en 1.501.073,83 € IVA exclòs. 
 
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament 
desproporcionades s’ha situat en els 1.350.966,44 € IVA exclòs.  
 
Per tant, les empreses EXCASERVA, SL i AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA es troben dins dels 
supòsits d’ofertes presumptament anormals o desproporcionades, ja que les seves 
propostes son inferiors a la mitjana de les ofertes en més de 10 punts percentuals un cop 
descartades les ofertes superiors en més de 10 punts a l’oferta mitjana. 
 
En conseqüència, es proposa demanar a aquestes empreses la justificació de la baixa 
temerària, d’acord amb el següent: 
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a) El licitador presentarà un nou pressupost complert de l’obra, amb els preus unitaris que 
el licitador estimi, en funció de les condicions del mercat en cada moment, els mitjans 
propis disponibles i la seva solvència tècnica i econòmica. 

 
Els preus unitaris que es modifiquin respecte als inicialment previstos al projecte es 
justificaran de la següent manera: 
 
- Mà d’obra: S’aportarà relació de les categories de personal i número d’efectius que 

estaran adscrits a l’obra. 
- Materials: La justificació tindrà un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves 

unitats d’obra. L’empresa haurà de justificar el preu d’adquisició de tots els materials que 
intervenen en la seva posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel 
projecte, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans 
similars. 

- Maquinària: La justificació tindrà un llistat del cost de la maquinària emprada en les 
seves unitats d’obra. En el llistat es diferenciarà entre maquinària pròpia i la que no ho 
és. La maquinària pròpia s’haurà de justificar. 

 
Els rendiments podran modificar-se, sempre que es faci de manera degudament justificada, 
tenint en compte els procediments constructius reals que tingui previst el licitador. 
 
Les modificacions dels costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
podran justificar-se també. 
 
Les partides alçades d'abonament íntegre podran ser objecte de modificació. En canvi, 
aquelles que s'hagin previst al projecte com partides alçades a justificar es podran reduir 
com a màxim de manera proporcional a la seva oferta d'execució material de I'obra. 
 
En el cas que part de la justificació econòmica de l'oferta del licitador estigui basada en un 
increment de rendiments i/o una reducció de termini, s'haurà d'adjuntar també una 
actualització del pla d'obres del projecte, degudament justificat. 
 
En el càlcul del preu ofertat haurà de justificar-se que, no es preveu una subcontractació 
d'obra per un valor superior al prescrit en la clàusula 1.28 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars Vigents en aquest contracte, així com les previsions de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 
b) El licitador presentarà aquella documentació complementària que consideri adient per tal 

de demostrar la seva capacitat de fer l’obra, en base amb la seva solvència i oferta 
econòmica, com per exemple certificats de bona execució d’obres similars tant des del 
punt de vista de tipologia com de la baixa ofertada per la seva execució, detall de 
l’estructura i característiques de l’empresa. 

 
En data 05 de març de 2018 es facilita per part del Servei Jurídico-Administratiu la 
documentació presentada per les empreses per a la justificació de les ofertes realitzades i 
de les quals s’informa a continuació: 
 
- Pel que fa a la documentació presentada per EXCASERVA, SL, fem les següents 

consideracions: 
 

No han presentat un nou pressupost complert de l’obra amb els nous preus unitaris 
justificats de la manera demanada i han comunicat la impossibilitat de justificar la baixa 
de la seva oferta econòmica. 
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Es per tot això que es considera no justificada per part de EXCASERVA, SL l’oferta 
econòmica realitzada, proposant-se la seva exclusió. 

 
- Pel que fa a la documentació presentada per AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, fem les 

següents consideracions: 
 

Ha presentat un nou pressupost complert de l’obra.  
 
Referent a la mà d’obra, explica que s’han ajustat els preus de les diferents categories de 
personal d’acord al conveni de la construcció vigent i adjunta justificació dels preus 
unitaris emprats i una relació dels treballadors de l’empresa. 
 
Referent a la maquinària comunica que gran part de la maquinària a emprar és pròpia i 
està amortitzada. Per a la maquinària no pròpia adjunta una relació d’ofertes de 
compromís d’empreses subcontractistes i de lloguer de maquinària auxiliar; Adjunta un 
llistat amb el preus unitaris de la maquinària. 
 
L’empresa justifica el preu d’adquisició dels materials que intervenen en la seva posada 
en obra, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans 
similars. A més a més comunica que el sòl seleccionat e préstec necessari és de 
producció pròpia provinent del fressat de mescles bituminoses d’acopis que disposen en 
les seves instal·lacions. Adjunta un llistat amb la justificació dels preus dels materials.   
 
S’han modificat algunes partides alçades proporcionalment al preu sobre el PEM obtingut 
en la resta de partides.  

 
Es justifica l’adaptació de les despeses generals a un 3,09% degut a la dimensió de 
l’empresa, la distància respecte de les seves instal·lacions i la càrrega de treball que suposa 
la obra. Així mateix comunica que renuncia als marges empresarials, reduint el benefici 
industrial a un 0%, donada la difícil situació del sector i l’interès de l’empresa. 
 
Pel que fa a la subcontractació presenten una relació d’ofertes de compromís d’empreses 
que preveuen subcontractar representant un volum d’obra inferior al 20%. 
 
A la vista d’aquestes consideracions es considera que la oferta de l’empresa AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, SA està justificada suficient i adequadament.  
 
De l’exposat, es proposa que siguin adjudicades les obres a la empresa contractista 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA per un import de 1.350.000,00 € IVA exclòs, per ser l’oferta 
més favorable per l’administració, en obtenir la puntuació de 100,00 punts. 
 
En conseqüència, d’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte que el criteri 
d’adjudicació previst en la clàusula 1.11 del PCAP, l’ordre de classificació de la resta de les 
empreses presentades, és el següent: 

 

 
EMPRESA 

% 
BAIXA 

OFERTA                
(€ IVA exclòs) PUNTUACIÓ 

1 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

25,00% 1.424.396,53 € 86,45 

2 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 20,00% 1.519.350,00 € 69,16 

3 
ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SAU 

14,15% 1.630.459,23 € 48,93 
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4 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 13,36% 1.645.462,87 € 46,20 

5 VIALITAT I SERVEIS, SLU 13,35% 1.645.652,79 € 46,17 

6 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 8,14% 1.744.650,39 € 28,14 

 
És el que s'informa pel sotasignat respecte a l'adjudicació del procediment obert amb un sol 
criteri d'adjudicació de les obres relatiu a "REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE 
MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 4: GRANOLLERS". 

 

La Mesa de Contractació, reunida el 19 de març de 2018, proposà a l’òrgan de 
contractació, per una banda, l’exclusió de l’empresa EXCASERVA, SL, per no justificar 
la seva oferta i, d’altra banda, l’adjudicació del Lot 4: Sector Granollers a l’empresa 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per ser la seva oferta la més avantatjosa per a 
l’administració. 
 
El 21 de març de 2018 es requerí a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA perquè 
presentés la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen aquesta contractació. 
 
La referida empresa va presentar tota la documentació requerida i va constituir la 
garantia definitiva per la quantitat total de 67.500,00 EUR el 27 de març de 2018. 
 
Pel que fa al Lot 6: Sector Vic Centre, de conformitat amb l’informe tècnic de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, signat el 5 de febrer de 2018, i vista la 
presumpció que la proposició més avantatjosa econòmicament per a aquesta 
Administració es trobava en baixa anormal o desproporcionada, s’acordà requerir a 
l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA perquè formulés les al·legacions o 
consideracions que cregués convenients per a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat 
de la seva proposta. 
 
Mitjançant escrit tramés el 14 de febrer de 2018 es donà audiència a l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA, SA per un termini de deu dies hàbils, perquè formulés les 
al·legacions o consideracions que cregués convenients per a justificar l’esmentada 
baixa i la viabilitat de la seva proposta. 
 
Durant el termini d’audiència, l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA presentà la 
documentació justificativa de la seva baixa. 
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe, signat el 16 de 
març de 2018, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 16 de març de 
2018, pel qual proposà l’adjudicació del Lot 6: Sector Vic Centre a l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA, SA per ser la seva oferta la més avantatjosa per a 
l’administració, en haver justificat suficientment la seva oferta. El referit informe és del 
tenor literal següent: 
 

“En relació amb la contractació, mitjançant procediment obert amb un sol criteri de valoració, 
de la obra del projecte de: “REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A 
DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 6: VIC CENTRE”, amb un pressupost 
d’execució de 2.015.603,77 € IVA exclòs, s’informa el següent: 
 
En data 15 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
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va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les 
següents empreses: 

 

  EMPRESA 

1 JOSEP VILANOVA, SA 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 

3 AGLOMERATS GIRONA, SA 

4 INNOVIA COPTALIA, SAU 

 
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els 
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest 
expedient per poder participar en aquesta licitació. 
 
En data 22 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses 
admeses a la licitació. 
 
El criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollit a la clàusula 1.11 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat a l’efecte és el següent: 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa serà: 

 

 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al 
pressupost de licitació. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 
més elevada. 

 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més 
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el 
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
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La puntuació màxima serà de 100 punts. 
 

A continuació es relacionen per ordre de presentació a les pliques: 
 

  EMPRESA % BAIXA 
OFERTA                

(€ IVA exclòs) 

1 JOSEP VILANOVA, SA 19,00% 1.632.639,05 € 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 7,12% 1.872.168,53 € 

3 AGLOMERATS GIRONA, SA 28,00% 1.451.234,71 € 

4 INNOVIA COPTALIA, SAU 7,08% 1.872.899,00 € 

 
S’ha fet el càlcul per a considerar si alguna empresa es troba dins dels supòsits d’ofertes 
presumptament desproporcionades o baixa temerària: 
 
No s’ha exclòs a cap empresa per fer una oferta superior al pressupost de licitació. 
 
No tenim constància que hi hagi empreses del mateix grup entre les 4 empreses 
presentades: cap exclosa del càlcul per aquest motiu.  
 
S’ha calculat la primera mitjana, que està en 1.707.235,32 € IVA exclòs. 
 
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana 
s’ha situat en els 1.877.958,85 € IVA exclòs, no existint cap oferta en aquesta situació. 
 
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament 
desproporcionades s’ha situat en els 1.536.511,79 € IVA exclòs.  
 
Per tant, l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA es troba dins dels supòsits d’ofertes 
presumptament anormals o desproporcionades. 
 
En conseqüència, es proposa demanar a aquesta empresa la justificació de la baixa 
temerària, d’acord amb el següent: 

 
c) El licitador presentarà un nou pressupost complert de l’obra, amb els preus unitaris que 

el licitador estimi, en funció de les condicions del mercat en cada moment, els mitjans 
propis disponibles i la seva solvència tècnica i econòmica. 

 
Els preus unitaris que es modifiquin respecte als inicialment previstos al projecte es 
justificaran de la següent manera: 

 
- Mà d’obra: S’aportarà relació de les categories de personal i número d’efectius que 

estaran adscrits a l’obra. 
- Materials: La justificació tindrà un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves 

unitats d’obra. L’empresa haurà de justificar el preu d’adquisició de tots els materials que 
intervenen en la seva posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel 
projecte, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans 
similars. 

- Maquinària: La justificació tindrà un llistat del cost de la maquinària emprada en les 
seves unitats d’obra. En el llistat es diferenciarà entre maquinària pròpia i la que no ho 
és. La maquinària pròpia s’haurà de justificar. 
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Els rendiments podran modificar-se, sempre que es faci de manera degudament justificada, 
tenint en compte els procediments constructius reals que tingui previst el licitador. 
 
Les modificacions dels costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
podran justificar-se també. 
 
Les partides alçades d'abonament íntegre podran ser objecte de modificació. En canvi, 
aquelles que s'hagin previst al projecte com partides alçades a justificar es podran reduir 
com a màxim de manera proporcional a la seva oferta d'execució material de I'obra. 
 
En el cas que part de la justificació econòmica de l'oferta del licitador estigui basada en un 
increment de rendiments i/o una reducció de termini, s'haurà d'adjuntar també una 
actualització del pla d'obres del projecte, degudament justificat. 
 
En el càlcul del preu ofertat haurà de justificar-se que, no es preveu una subcontractació 
d'obra per un valor superior al prescrit en la clàusula 1.28 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars Vigents en aquest contracte, així com les previsions de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 
d) El licitador presentarà aquella documentació complementària que consideri adient per tal 

de demostrar la seva capacitat de fer l’obra, en base amb la seva solvència i oferta 
econòmica, com per exemple certificats de bona execució d’obres similars tant des del 
punt de vista de tipologia com de la baixa ofertada per la seva execució, detall de 
l’estructura i característiques de l’empresa. 

 
En data 01 de març de 2018 es facilita per part del Servei Jurídico-Administratiu la 
documentació presentada per l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA per a la justificació de 
l’oferta realitzada i de la qual s’informa a continuació: 

 
- Pel que fa a la documentació presentada per AGLOMERATS GIRONA, SA, fem les 

següents consideracions: 
 

Ha presentat un nou pressupost complert de l’obra.  
 
Mà d’obra: El licitador comunica que utilitza en el possible el personal propi. Els preus 
amb els quals han configurat l’oferta son el mateixos que els de la licitació. Aporta la 
relació de les categories de personal amb una relació dels treballadors integrats en 
l’empresa. 
 
Materials: L’empresa justifica el preu d’adquisició dels materials que intervenen en la 
seva posada en obra, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o 
mitjans similars. Adjunta un llistat amb la justificació dels preus dels materials. 
 
Referent a la gestió de residus, comuniquen que disposen d’equipament propi que li 
permet la revalorització dels residus procedents de demolicions per a utilització futura., 
estalviant-se futura compra de materials així com el cànon d’abocador. 
 
Maquinària: El licitador comunica que utilitza en el possible maquinària pròpia. Aporta 
una relació de maquinària i vehicles propis, així com un taller de reparacions. Adjunta un 
llistat amb el preus de la maquinària. 
 
No s’han modificat els rendiments dels equips (maquinària i mà d’obra) contemplats en el 
projecte. 
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Es justifica l’adaptació de les despeses generals a un 6,0% degut a la dimensió de 
l’empresa i la renuncia als marges empresarials, reduint el benefici industrial a un 0%, 
donada la difícil situació del sector. 
 
Pel que fa a la subcontractació comunica que es preveu subcontractar un volum d’obra 
inferior al 10%. 
 

A la vista d’aquestes consideracions es considera que la oferta de l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA, SA està justificada suficient i adequadament.  
 
De l’exposat, es proposa que siguin adjudicades les obres a la empresa contractista 
AGLOMERATS GIRONA, SA per un import de 1.451.234,71 € IVA exclòs, per ser l’oferta 
més favorable per l’administració, en obtenir la puntuació de 100 punts. 
 
En conseqüència, d’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte que el criteri 
d’adjudicació previst en la clàusula 1.11 del PCAP, l’ordre de classificació de la resta de les 
empreses presentades, és el següent: 

 

  EMPRESA % BAIXA 
OFERTA                

(€ IVA exclòs) PUNTUACIÓ 

1 JOSEP VILANOVA, SA 19,00% 1.632.639,05 € 67,86 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 7,12% 1.872.168,53 € 25,42 

3 INNOVIA COPTALIA, SAU 7,08% 1.872.899,00 € 25,29 

 

És el que s'informa pel sotasignat respecte a l'adjudicació del procediment obert amb un sol 

criteri d'adjudicació de les obres relatiu a "REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE 

MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 6: VIC CENTRE". 

 

La Mesa de Contractació, reunida el 19 de març de 2018, proposà a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del Lot 6: Sector Vic Centre a l’empresa AGLOMERATS 
GIRONA, SA, per ser la seva oferta la més avantatjosa per a l’administració. 
 
El 21 de març de 2018 es requerí a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA perquè 
presentés la documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen aquesta contractació. 
 
La referida empresa va presentar tota la documentació requerida i va constituir la 
garantia definitiva per la quantitat total de 72.561,74 EUR el 28 de març de 2018. 
 
Pel que fa al Lot 7: Vic Sud, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Oficina Tècnica 
de Gestió d’Infraestructures, signat el 16 de febrer de 2018, amb data d’entrada al 
Servei Jurídico-Administratiu el 19 de febrer de 2018, i vista la presumpció que les 
proposicions més avantatjoses econòmicament per a aquesta Administració es 
trobaven en baixa anormal o desproporcionada, s’acordà requerir a les empreses 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA i PASQUINA, SA perquè formulessin les al·legacions o 
consideracions que creguessin convenients per a justificar les esmentades baixes i la 
viabilitat de les seves propostes. 
 
Mitjançant sengles escrits tramesos el 21 de febrer de 2018 es donà audiència a les 
empreses AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA i PASQUINA, SA per un termini de deu dies 
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hàbils, perquè formulés les al·legacions o consideracions que cregués convenients per 
a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat de la seva proposta. 
 
Durant el termini d’audiència, l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA manifestà la 
impossibilitat de justificar la seva oferta i l’empresa PASQUINA, SA presentà la 
documentació justificativa de la seva baixa.  
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe, signat el 9 de 
març de 2018, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 15 de març de 
2018, pel qual proposà, per una banda, l’exclusió de l’empresa AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, SA, per no justificar la seva oferta i, d’altra banda, l’adjudicació del Lot 7: 
Sector Vic Sud a l’empresa PASQUINA, SA, per ser la seva oferta la més avantatjosa 
per a l’administració, en haver justificat suficientment la seva oferta. El referit informe 
és del tenor literal següent: 
 

“En relació amb la contractació, mitjançant procediment obert amb un sol criteri de valoració, 
de la obra del projecte de: “REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A 
DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 7: VIC SUD”, amb un pressupost 
d’execució de 2.021.005,61 € IVA exclòs, li informo el següent: 
 
En data 15 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les 
següents empreses: 
 
 

  EMPRESA 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 

2 PASQUINA, SA 

3 INNOVIA COPTALIA, SAU 

 
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els 
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest 
expedient per poder participar en aquesta licitació. 
 
En data 22 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses El 
criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollit a la clàusula 1.11 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat a l’efecte és el següent: 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament 
més avantatjosa serà: 
 

 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al 
pressupost de licitació. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 

 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 
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elevada. 

 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts. 
 
A continuació es relacionen per ordre de presentació a les pliques: 
 

  EMPRESA % BAIXA 
OFERTA                

(€ IVA exclòs) 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 26,92% 1.477.000,00 € 

2 PASQUINA, SA 27,27% 1.469.877,38 € 

3 INNOVIA COPTALIA, SAU 8,23% 1.854.676,00 € 

 
S’ha fet el càlcul per a considerar si alguna empresa es troba dins dels supòsits d’ofertes 
presumptament desproporcionades o baixa temerària: 
 
No s’ha exclòs a cap empresa per fer una oferta superior al pressupost de licitació. 
 
No tenim constància que hi hagi empreses del mateix grup entre les 3 empreses 
presentades: cap exclosa del càlcul per aquest motiu.  
 
S’ha calculat la primera mitjana, que està en 1.600.517,79 € IVA exclòs. 
 
El límit per a descartar les ofertes al ser superiors en 10 punts percentuals a la baixa mitjana 
s’ha situat en els 1.760.569,57 € IVA exclòs, existint una oferta en aquesta situació: 

 
 INNOVIA COPTALIA, SAU 
 
Eliminada l’anterior oferta resten dos empreses. El límit inferior a partir del qual les 
propostes econòmiques s’han considerat presumptament desproporcionades s’ha situat en 
els 1.326.094,82 € IVA exclòs, no trobant-se cap oferta en aquesta situació. 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1132 

Així mateix, al concórrer només tres licitadors, en qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada qualsevol baixa superior als 25 punts percentuals, trobant-se les ofertes 
presentades per AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA i PASQUINA, SA en aquesta situació. 
 
En conseqüència, es proposa demanar a aquestes empreses la justificació de la baixa 
temerària, d’acord amb el següent: 
 
e) El licitador presentarà un nou pressupost complert de l’obra, amb els preus unitaris que 

el licitador estimi, en funció de les condicions del mercat en cada moment, els mitjans 
propis disponibles i la seva solvència tècnica i econòmica. 

 
Els preus unitaris que es modifiquin respecte als inicialment previstos al projecte es 
justificaran de la següent manera: 

 
- Mà d’obra: S’aportarà relació de les categories de personal i número d’efectius que 

estaran adscrits a l’obra. 
- Materials: La justificació tindrà un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves 

unitats d’obra. L’empresa haurà de justificar el preu d’adquisició de tots els materials que 
intervenen en la seva posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel 
projecte, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans 
similars. 

- Maquinària: La justificació tindrà un llistat del cost de la maquinària emprada en les 
seves unitats d’obra. En el llistat es diferenciarà entre maquinària pròpia i la que no ho 
és. La maquinària pròpia s’haurà de justificar. 

 
Els rendiments podran modificar-se, sempre que es faci de manera degudament justificada, 
tenint en compte els procediments constructius reals que tingui previst el licitador. 
 
Les modificacions dels costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
podran justificar-se també. 
 
Les partides alçades d'abonament íntegre podran ser objecte de modificació. En canvi, 
aquelles que s'hagin previst al projecte com partides alçades a justificar es podran reduir 
com a màxim de manera proporcional a la seva oferta d'execució material de I'obra. 
 
En el cas que part de la justificació econòmica de l'oferta del licitador estigui basada en un 
increment de rendiments i/o una reducció de termini, s'haurà d'adjuntar també una 
actualització del pla d'obres del projecte, degudament justificat. 
 
En el càlcul del preu ofertat haurà de justificar-se que, no es preveu una subcontractació 
d'obra per un valor superior al prescrit en la clàusula 1.28 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars Vigents en aquest contracte, així com les previsions de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 
 
f) El licitador presentarà aquella documentació complementària que consideri adient per tal 

de demostrar la seva capacitat de fer l’obra, en base amb la seva solvència i oferta 
econòmica, com per exemple certificats de bona execució d’obres similars tant des del 
punt de vista de tipologia com de la baixa ofertada per la seva execució, detall de 
l’estructura i característiques de l’empresa. 

 
En data 01 de març de 2018 es facilita per part del Servei Jurídico-Administratiu la 
documentació presentada per les empreses per a la justificació de les ofertes realitzades i 
de les quals s’informa a continuació: 
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- Pel que fa a la documentació presentada per PASQUINA, SA, fem les següents 

consideracions: 
 
Ha presentat un nou pressupost complert de l’obra.  
 
Referent a la mà d’obra, explica que tot el personal de l’obra pertany a PASQUINA, S.A.; 
aporta la relació de les categories de personal amb la taula de salaris segons el conveni de 
la construcció vigent i la relació dels treballadors que estaran adscrits a l’obra. 
 
Referent a la maquinària comunica que tota la maquinària emprada i la planta d’asfalt és 
pròpia i està amortitzada; tanmateix, és pròpia la planta de formigó que s’utilitzarà per les 
feines. Adjunta un llistat amb el preus de la maquinària incloent els consums mitjos i el 
maquinista. 
 
Referent als materials comunica que tant els àrids com el material granular són de producció 
pròpia i provenen d’acopis que disposen en les seves instal·lacions. Adjunta un llistat amb la 
justificació dels preus dels materials. 
 
Han modificat a l’alça el rendiment dels equips (maquinària i mà d’obra) contemplats en 
projecte en l’execució de la secció 1 atenent a la seva àmplia experiència en l’execució de 
cunetes. 
 
Justifiquen la adaptació de les despeses generals a un 6,0% segons dades de negoci de 
2017 i una reducció del benefici industrial a un 2,5% donada la difícil situació del sector. 
 
Pel que fa a la subcontractació comunica que es preveu subcontractar un volum d’obra 
inferior al 3%. 
 
A la vista d’aquestes consideracions es considera que la oferta de l’empresa PASQUINA, 
SA està justificada suficient i adequadament.  
 
- Pel que fa a la documentació presentada per AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, fem les 

següents consideracions: 
 
No han presentat un nou pressupost complert de l’obra de la manera demanada. 
 
Es per tot això que es considera no justificada per part de AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 
l’oferta econòmica realitzada, proposant-se la seva exclusió. 
 
De l’exposat es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa PASQUINA, SA, per un 
import de 1.469.877,38 € IVA exclòs, és la més favorable per a l’administració, en obtenir la 
puntuació de 100 punts. 
 
En conseqüència, d’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte que el criteri 
d’adjudicació previst en la clàusula 1.11 del PCAP, l’ordre de classificació de la resta de les 
empreses presentades, és el següent: 
 

  EMPRESA 
OFERTA 

(€ IVA exclòs) PUNTUACIÓ 

1 INNOVIA COPTALIA, SAU 1.854.676,00 € 30,18 
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És el que s'informa pel sotasignat respecte a l'adjudicació del procediment obert amb un sol 
criteri d'adjudicació de les obres relatiu a "REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE 
MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 7: VIC SUD".” 

 
La Mesa de Contractació, reunida el 19 de març de 2018, proposà a l’òrgan de 
contractació, per una banda, l’exclusió de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, per 
no justificar la seva oferta i, d’altra banda, l’adjudicació del Lot 7: Sector Vic Sud a 
l’empresa PASQUINA, SA, per ser la seva oferta la més avantatjosa per a 
l’administració. 
 
El 21 de març de 2018 es requerí a l’empresa PASQUINA, SA perquè presentés la 
documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives 
particulars que regulen aquesta contractació. 
 
La referida empresa va presentar tota la documentació requerida i va constituir la 
garantia definitiva per la quantitat total de 73.493,87 EUR el 3 d’abril de 2018. 
 
Pel que fa al Lot 9: Berga Oest, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures, signat el 5 de febrer de 2018, i vista la 
presumpció que la proposició més avantatjosa econòmicament per a aquesta 
Administració es trobava en baixa anormal o desproporcionada, s’acordà requerir a 
l’empresa PASQUINA, SA perquè formulés les al·legacions o consideracions que 
cregués convenients per a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat de la seva 
proposta. 
 
Mitjançant escrit tramés el 9 de febrer de 2018 es donà audiència a l’empresa 
PAQUINA, SA per un termini de deu dies hàbils, perquè formulés les al·legacions o 
consideracions que cregués convenients per a justificar l’esmentada baixa i la viabilitat 
de la seva proposta. 
 
Durant el termini d’audiència, l’empresa PASQUINA, SA presentà la documentació 
justificativa de la seva baixa. 
 
L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre un informe, signat el 7 de 
març de 2018, amb data d’entrada al Servei Jurídico-Administratiu el 13 de març de 
2018, pel qual proposà l’adjudicació del Lot 9: Sector Berga Oest a l’empresa 
PASQUINA, SA per ser la seva oferta la més avantatjosa per a l’administració, en 
haver justificat suficientment la seva oferta. El referit informe és del tenor literal 
següent: 
 

“En relació amb la contractació, mitjançant procediment obert amb un sol criteri de valoració, 
de la obra del projecte de: “REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A 
DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 9: BERGA OEST”, amb un pressupost 
d’execució de 2.119.428,69 € IVA exclòs, li informo el següent: 
 
En data 15 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 1 corresponent a la documentació administrativa de les 
següents empreses: 
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  EMPRESA 

1 PASQUINA, SA 

2 UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 

 
El Servei Jurídico-Administratiu ens informa que totes les empreses compleixen amb els 
requisits assenyalats en els plecs de clàusules administratives aplicables en aquest 
expedient per poder participar en aquesta licitació. 
 
En data 22 de gener de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
va procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris automàtics de les empreses El 
criteri automàtic d’adjudicació d’aquest procediment obert recollit a la clàusula 1.11 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat a l’efecte és el següent: 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa serà: 

 

 El preu ofertat: la proposició econòmica dels licitadors haurà de ser igual o inferior al 
pressupost de licitació. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 

 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 
més elevada. 

 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més 
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el 
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 
les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti un oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 
del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts. 

 
A continuació es relacionen per ordre de presentació a les pliques: 
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  EMPRESA % BAIXA 
OFERTA                

(€ IVA exclòs) 

1 PASQUINA, SA 26,26% 1.562.866,72 € 

2 UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 4,90% 2.015.570,98 € 

 
S’ha fet el càlcul per a considerar si alguna empresa es troba dins dels supòsits d’ofertes 
presumptament desproporcionades o baixa temerària: 
 
No s’ha exclòs a cap empresa per fer una oferta superior al pressupost de licitació. 
 
No tenim constància que hi hagi empreses del mateix grup entre les 2 empreses 
presentades: cap exclosa del càlcul per aquest motiu.  
 
El límit inferior a partir del qual les propostes econòmiques s’han considerat presumptament 
desproporcionades (quan concorrin dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en 20 punts 
percentuals a l’oferta més elevada) s’ha situat en els 1.612.456,78 €, IVA exclòs, trobant-se 
l’oferta presentada per PASQUINA, SA en aquesta situació.  
 
En conseqüència, es proposa demanar a aquesta empresa la justificació de la baixa 
temerària, d’acord amb el següent: 
 
a) El licitador presentarà un nou pressupost complert de l’obra, amb els preus unitaris que 

el licitador estimi, en funció de les condicions del mercat en cada moment, els mitjans 
propis disponibles i la seva solvència tècnica i econòmica. 

 
Els preus unitaris que es modifiquin respecte als inicialment previstos al projecte es 
justificaran de la següent manera: 

 
- Mà d’obra: S’aportarà relació de les categories de personal i número d’efectius que 

estaran adscrits a l’obra. 
- Materials: La justificació tindrà un llistat del cost dels materials utilitzats en les seves 

unitats d’obra. L’empresa haurà de justificar el preu d’adquisició de tots els materials que 
intervenen en la seva posada en obra, sempre i quan siguin diferents als previstos pel 
projecte, mitjançant una relació d’ofertes de compromís dels proveïdors o mitjans 
similars. 

- Maquinària: La justificació tindrà un llistat del cost de la maquinària emprada en les 
seves unitats d’obra. En el llistat es diferenciarà entre maquinària pròpia i la que no ho 
és. La maquinària pròpia s’haurà de justificar. 

 
Els rendiments podran modificar-se, sempre que es faci de manera degudament justificada, 
tenint en compte els procediments constructius reals que tingui previst el licitador. 
 
Les modificacions dels costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial 
podran justificar-se també. 
 
Les partides alçades d'abonament íntegre podran ser objecte de modificació. En canvi, 
aquelles que s'hagin previst al projecte com partides alçades a justificar es podran reduir 
com a màxim de manera proporcional a la seva oferta d'execució material de I'obra. 
 
En el cas que part de la justificació econòmica de l'oferta del licitador estigui basada en un 
increment de rendiments i/o una reducció de termini, s'haurà d'adjuntar també una 
actualització del pla d'obres del projecte, degudament justificat. 
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En el càlcul del preu ofertat haurà de justificar-se que, no es preveu una subcontractació 
d'obra per un valor superior al prescrit en la clàusula 1.28 del Plec de Clàusules 
Administratives i Particulars Vigents en aquest contracte, així com les previsions de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 

 
b) El licitador presentarà aquella documentació complementària que consideri adient per tal 

de demostrar la seva capacitat de fer l’obra, en base amb la seva solvència i oferta 
econòmica, com per exemple certificats de bona execució d’obres similars tant des del 
punt de vista de tipologia com de la baixa ofertada per la seva execució, detall de 
l’estructura i característiques de l’empresa. 

 
En data 01 de març de 2018 es facilita per part del Servei Jurídico-Administratiu la 
documentació presentada per l’empresa PASQUINA, SA per a la justificació de la oferta 
realitzada i de la qual s’informa a continuació: 
 
- Pel que fa a la documentació presentada per PASQUINA, SA, fem les següents 

consideracions: 
 

Ha presentat un nou pressupost complert de l’obra.  
 
Referent a la mà d’obra, explica que tot el personal de l’obra pertany a PASQUINA, S.A.; 
aporta la relació de les categories de personal amb la taula de salaris segons el conveni 
de la construcció vigent i la relació dels treballadors que estaran adscrits a l’obra. 
 
Referent a la maquinària comunica que tota la maquinària emprada i la planta d’asfalt és 
pròpia i està amortitzada; tanmateix, és pròpia la planta de formigó que s’utilitzarà per les 
feines. Adjunta un llistat amb el preus de la maquinària incloent els consums mitjos i el 
maquinista. 
 
Referent als materials comunica que tant els àrids com el material granular són de 
producció pròpia i provenen d’acopis que disposen en les seves instal·lacions. Adjunta 
un llistat amb la justificació dels preus dels materials. 
 
Justifiquen la adaptació de les despeses generals a un 6,0% segons dades de negoci de 
2017 i una reducció del benefici industrial a un 2,5% donada la difícil situació del sector. 
 
Pel que fa a la subcontractació comunica que es preveu subcontractar un volum d’obra 
inferior al 2%. 
 
A la vista d’aquestes consideracions es considera que la oferta de l’empresa PASQUINA, 
SA està justificada suficient i adequadament.  

 
De l’exposat es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa PASQUINA, SA, per un 
import de 1.562.866,72 € IVA exclòs, és la més favorable per a l’administració, en obtenir la 
puntuació de 100 punts. 
 
En conseqüència, d’acord amb les ofertes presentades i tenint en compte que el criteri 
d’adjudicació previst en la clàusula 1.11 del PCAP, l’ordre de classificació de la resta de les 
empreses presentades, és el següent: 

 

  EMPRESA 
OFERTA 

(€ IVA exclòs) PUNTUACIÓ 

1 UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 2.015.570,98 € 18,66 
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És el que s'informa pel sotasignat respecte a l'adjudicació del procediment obert amb un sol 
criteri d'adjudicació de les obres relatiu a "REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE 
MARGES A DIVERSES VIES PROVINCIALS. ANY 2017. LOT 9: BERGA OEST". 

 
La Mesa de Contractació, reunida el 19 de març de 2018, proposà a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del Lot 9: Sector Berga Oest a l’empresa PASQUINA, SA, 
per ser la seva oferta la més avantatjosa per a l’administració. 
 
El 21 de març de 2018 es requerí a l’empresa PASQUINA, SA perquè presentés la 
documentació que s’especifica a la clàusula 1.18) del Plec de clàusules administratives 
particulars que regulen aquesta contractació. 
 
La referida empresa va presentar tota la documentació requerida i va constituir la 
garantia definitiva per la quantitat total de 78.143,34 EUR el 3 d’abril de 2018. 
 
La despesa total corresponent als Lots 3: Sector Martorell, 4: Sector Granollers,          
6: Sector Vic Centre, 7: Sector Vic Sud i 9: Sector Berga Oest de 8.028.294,11 EUR, 
IVA inclòs, s’ha d’imputar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/61102 del pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2018, atès 
que es tracta d’una despesa d’inversió financerament sostenible. 
 

L’adjudicació dels Lots 1, 2, 5 i 8 s’ha tramitat en un altre acord, el qual s’aprova per la 
Junta de Govern en sessió de 12 d’abril 2018. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (en endavant TRLCSP), atès que l’expedient s’ha iniciat abans de l’entrada 
en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant LCSP), de conformitat amb allò establert en la seva disposició transitòria 1a. 
 

No obstant això, cal assenyalar que com l’adjudicació es produeix després de l’entrada 
en vigor de la LCSP, i d’acord amb la seva disposició transitòria 3a, regirà aquesta Llei 
quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de 
pròrrogues. 
 

A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del TRLCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 
 

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 estableix 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. 
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El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l'apartat 3.1.a de la Refosa 1/2016, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, sobre 
delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- DECLARAR EXCLOSES del procediment obert amb un sol criteri de 
valoració, per a la contractació de l’execució de les obres del projecte de Revestiment 
de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots), pel 
Lot 4: Sector Granollers a l’empresa EXCARSERVA, SL i pel Lot 7: Sector Vic Sud a 
l’empresa AGUSTÍ MASOLIVER, SA, en ambdós casos per no haver justificat les 
seves ofertes, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori de Sostenibilitat celebrada el 19 de març de 2018 i els informes de l’Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures signats el 19 de març de 2018 (Lot 7) i el 9 de 
març de 2018 (Lot 9). 
 
Segon.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat celebrada el 19 de març de 2018 i els informes de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures signats el 13 de març de 2018 (Lot 3), 19 
de març de 2018 (Lot 4), 16 de març de 2018 (Lot 6), 9 de març de 2018 (Lot 7) i 7 de 
març de 2018 (Lot 9), la contractació de les obres del Projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots): 
 

 Pel Lot 3: Sector Martorell a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb 
NIF A-59082644 i domicili a 08440 Cardedeu, carrer Amadeu Vives, núm. 12, 1r, 
per un import vuit-cents mil nou-cents setanta-cinc euros (800.975,00 EUR) i 
l’IVA al 21% de cent seixanta-vuit mil dos-cents quatre euros amb setanta-
cinc cèntims (168.204,75 EUR), resultant un import total de nou-cents seixanta-
nou mil cent setanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (969.179,75 EUR), 
d’acord amb la seva oferta. 
 

 Pel Lot 4: Sector Granollers a l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, amb NIF A-
17000993 i domicili a 17820 Banyoles, avinguda Països Catalans, 123, per un 
import d’un milió tres cents cinquanta mil euros (1.350.000,00 EUR) i l’IVA al 
21% de dos-cents vuitanta-tres mil cinc-cents euros (283.500,00 EUR), 
resultant un import total d’un milió sis-cents trenta-tres mil cinc-cents 
(1.633.500,00 EUR), d’acord amb la seva oferta. 
 

 Pel Lot 6: Sector Vic Centre a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb NIF 
A-17207168 i domicili a 17246 Santa Cristina d’Aro, Paratge Bufaganyes, s/n, per 
un import d’un milió quatre-cents cinquanta-un mil dos-cents trenta-quatre 
euros amb setanta-un cèntims (1.451.234,71 EUR) i l’IVA al 21% de tres-cents 
quatre mil set-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims (304.759,29 
EUR), resultant un import total d’un milió set-cents cinquanta-cinc mil nou-
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cents noranta-quatre euros (1.755.994,00 EUR), d’acord amb la seva oferta. 
 

 Pel Lot 7: Sector Vic Sud a l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A-08798852 i 
domicili a 08600 Berga, Plaça dels Països Catalans, núm. 4, 3r, per un import d’un 
milió quatre-cents seixanta-nou mil vuit-cents setanta-set euros amb trenta-
vuit cèntims (1.469.877,38 EUR) i l’IVA al 21% de tres-cents vuit mil sis-cents 
setanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (308.674,25 EUR), resultant un 
import total d’un milió set-cents setanta-vuit mil cinc-cents cinquanta-un 
euros amb seixanta-tres cèntims (1.778.551,63 EUR), d’acord amb la seva 
oferta. 
 

 Pel Lot 9: Sector Berga Oest a l’empresa PASQUINA, SA, amb NIF A-08798852 
i domicili a 08600 Berga, Plaça dels Països Catalans, núm. 4, 3r, per un import 
d’un milió cinc-cents seixanta-dos mil vuit-cents seixanta-sis euros amb 
setanta-dos cèntims (1.562.866,72 EUR) i l’IVA al 21% de tres-cents vint-i-vuit 
mil dos-cents dos euros amb un cèntim (328.202,01 EUR), resultant un import 
total d’un milió vuit-cents noranta-un mil seixanta-vuit euros amb setanta-tres 
cèntims (1.891.068,73 EUR), d’acord amb la seva oferta. 

 
Tercer.- DISPOSAR la despesa total de 8.028.294,11 EUR, IVA inclòs, corresponents 
als Lots 3: Sector Martorell, 4: Sector Granollers, 6: Sector Vic Centre, 7: Sector Vic 
Sud i 9: Sector Berga Oest, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/61102 del pressupost d’aquesta Diputació per a l’exercici 2018, atès 
que es tracta d’una despesa d’inversió financerament sostenible. 
 
Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el detall següent: 
 
Lot 3: Sector Martorell 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

883.431,86 € 

2 ASFALTOS DEL VALLÈS, SA 906.990,00 € 

3 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 1.018.773,62 € 

4 OBREMO, SL 1.083.677,00 € 

 

 Lot 4: Sector Granollers 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 
UTE: SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA 

1.424.396,53 € 

2 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 1.519.350,00 € 
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3 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 1.630.459,23 € 

4 SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL 1.645.462,87 € 

5 VIALITAT I SERVEIS, SLU 1.645.652,79 € 

6 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.744.650,39 € 

 

 Lot 6: Sector Vic Centre 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 JOSEP VILANOVA, SA 1.632.639,05 € 

2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 1.872.168,53 € 

3 INNOVIA COPTALIA, SAU 1.872.899,00 € 

 

 Lot 7: Sector Vic Sud 
 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 INNOVIA COPTALIA, SAU 1.854.676,00 € 

 

 Lot 9: Sector Berga 
 

 
EMPRESA OFERTA (IVA exclòs) 

1 UTE: FIBRA Y SISTEMAS, SL-RIBALTA I FILLS, SA 2.015.570,98 € 

 
Cinquè.- COMUNICAR als respectius adjudicataris que hauran de concórrer a 
formalitzar els contractes quan siguin requerits, en el benentès que les dites 
formalitzacions no es produiran abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la 
remissió de la notificació del present acord, i en el mateix termini presentar el Pla de 
Seguretat i Salut de les obres, prèviament informat pel coordinador de seguretat i 
salut. 
 
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari 
Oficial de la Unió Europea.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 
addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat amb cadascun dels 
beneficiaris (la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Associació Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la 
Generalitat de Catalunya) associats per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla 
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integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094).- 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: 
 
“Atès que per decret de presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’agost de 
2013, es va aprovar i autoritzar la presentació a la convocatòria, per a la participació 
de la Diputació de Barcelona com a entitat coordinadora, del PROJECTE LIFE+ 2013 
“Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i 
prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094). 
 
Atès que un cop valorats tots els projectes en el marc del LIFE+, la Unió Europea, en 
data 3 de juny de 2014, comunica a la Diputació de Barcelona, entitat que actua com a 
coordinadora del projecte, que aquest ha estat seleccionat per a ser beneficiari de la 
subvenció esmentada. 
 
Atès que en data 24 de juny de 2014 es va signar l’Acord de subvenció amb la Unió 
Europea per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: 
Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals 
(LIFE13 BIO/ES/000094)”. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant Junta de Govern, va aprovar en sessió 
ordinària de data 18 de desembre de 2014, el dictamen d’aprovació del conveni tipus 
de col·laboració entre el beneficiari coordinador i cadascun dels beneficiaris associats 
relatius a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte 
LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094). 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i la Fundació Catalunya La Pedrera, van 
formalitzar l’acord de col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated 
silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent 
wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en data de 18 de desembre de 2014. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i l’Associació Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, van formalitzar l’acord de col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT 
“Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity 
and prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en data de 18 de desembre de 2014. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, van 
formalitzar l’acord de col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated 
silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent 
wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en data de 18 de desembre de 2014. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, van formalitzar 
l’acord de col·laboració del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral 
management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires” 
(LIFE13 BIO/ES/000094), en data de 13 de maig de 2015. 
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Atès que en data 14 de juny de 2017, la Diputació de Barcelona va presentar sol·licitud 
d’amendment a la Comissió Europea, per tal de sol·licitar una modificació formal del 
Acord de subvenció, i que aquesta sol·licitud d’esmena han estat acceptats per la 
Comissió Europea en data 19 d’octubre de 2017. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula segona de l’Acord de col·laboració de referència, 
relativa a la Durada, aquest acord de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia de la 
signatura i serà vigent fins que les parts hagin complert amb les seves obligacions de 
tot ordre, i com a màxim fins el 31/09/2018. Que d’acord amb la clàusula novena de 
l’acord de col·laboració de referència, relativa al Calendari d’execució, la duració del 
projecte serà de 48 mesos, des de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2018. 
 
Atès que en virtut de la sol·licitud d’amendment, es fa necessària una pròrroga dels 
acords de col·laboració de referència, prorrogant la durada del projecte fins el 
31/09/2019, i es modifiquen també algunes partides del projecte. 
 
Vist l’apartat 3.3.i.2 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. Aprovar l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat amb cadascun 
dels beneficiaris associats per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de 
gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els 
incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094), que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ FORMALITZAT, PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE LIFE+ 2013 “PLA INTEGRAT DE GESTIÓ SILVOPASTORAL: UNA 
EINA INNOVADORA PER PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I PREVENIR ELS 
INCENDIS FORESTALS (LIFE13 BIO/ES/000094). 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016). 
 
I de l’altra banda,..................................., representat per .......................  
 
II. ANTECEDENTS  
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Que per decret de presidència de la Diputació de Barcelona, de data 1 d’agost de 2013, es 
va aprovar i autoritzar la presentació a la convocatòria, per a la participació de la Diputació 
de Barcelona com a entitat coordinadora, del PROJECTE LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE13 BIO/ES/000094). 
 
Que un cop valorats tots els projectes en el marc del LIFE+, la Unió Europea, en data 3 de 
juny de 2014, comunica a la Diputació de Barcelona, entitat que actua com a coordinadora 
del projecte, que aquest ha estat seleccionat per a ser beneficiari de la subvenció 
esmentada. 
 
Que en data 24 de juny de 2014 es va signar l’Acord de subvenció amb la Unió Europea per 
a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina 
innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 
BIO/ES/000094)”. 
 
Que la Diputació de Barcelona, mitjançant Junta de Govern, va aprovar en sessió ordinària 
de data 18 de desembre de 2014, el dictamen d’aprovació del conveni tipus de col·laboració 
entre el beneficiari coordinador i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la subvenció 
concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de 
gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals (LIFE13 BIO/ES/000094). 
 
Que la Diputació de Barcelona, i ............................, van formalitzar l’acord de col·laboració 
del projecte LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral management plan: An innovative 
tool to preserve biodiversity and prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en data 
.................. 
 
Que en data 14 de juny de 2017, la Diputació de Barcelona va presentar sol·licitud 
d’amendment a la Comissió Europea, per tal de sol·licitar una modificació formal del Acord 
de subvenció, i que aquesta sol·licitud d’esmena han estat acceptats per la Comissió 
Europea en data 19 d’octubre de 2017. 
 
Que d’acord amb la clàusula segona de l’Acord de col·laboració de referència, relativa a la 
Durada, aquest acord de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia de la signatura i serà 
vigent fins que les parts hagin complert amb les seves obligacions de tot ordre, i com a 
màxim fins el 31/09/2018. Que d’acord amb la clàusula novena de l’acord de col·laboració 
de referència, relativa al Calendari d’execució, la duració del projecte serà de 48 mesos, des 
de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2018. 
 
Que en virtut de la sol·licitud d’amendment, es fa necessària una pròrroga de l’Acord de 
col·laboració de referència, prorrogant la durada del projecte fins el 31/09/2019, i es 
modifiquen també algunes partides del projecte.  
 
Que la present minuta d’addenda de l’acord de col·laboració a ser aprovada per dictamen 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data xx de xxxx de 2018. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
Primer.- Objecte 
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L’objecte d’aquesta addenda és modificar l’Acord de Col·laboració LIFE13 BIO/ES/000094, 
per tal de poder ampliar el termini d’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió 
silvopastoral: una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis 
forestals” (LIFE13 BIO/ES/000094), fins el 31 de setembre de 2019, i canviar diverses 
partides de l’esmentat projecte. 
 
Segon.- Vigència i durada del projecte 
 
Es modifica la clàusula 2 i la clàusula 9 de l’Acord, en el sentit que la durada del projecte 
LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals” (LIFE13 BIO/ES/000094) serà de 5 anys, des 
de l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2019. 
 
 
Tercer.- Terminis de justificació i de remissió d’informes 
 
Es modifica el termini d’entrega de l’informe final de la clàusula 6a, que s’entregarà en un 
termini de tres mesos a partir de la finalització del projecte, és a dir, fins el setembre de 
2019. 
 
Es modifica la clàusula 10 en relació a la quarta justificació: Els beneficiaris associats 
hauran de presentar la quarta i última justificació en el mes de juliol de 2019, d’acord amb 
les directrius de la Comissió Europea. 
 
Quart.- Partides del projecte 
 
Es modifica l’Annex I l’Acord de Subvenció en relació a les partides del projecte de 
referència, que queden distribuïdes de la manera següent: 
 
Categoria Cost total Cost elegible  %del cost total elegible 
1. Personal 1.175.120 1.175.120 32,99% 
2. Viatges  59.379 59.379 1,67% 
3. Assistència externa 1.472.833 1.472.833 41,35% 
4. Bens duradors 
Infraestructura 439.378 439.378 12,34% 
Equipament  144.284 144.284 4,05% 
Prototipus    0,00% 
6. Consumibles  12.687 12.687 0,36% 
 
Cinquè.- Altres articles 
 
Es mantenen la resta de pactes previstos en l’Acord de col·laboració, sempre i quan no 
contradiguin l’estipulat en aquesta addenda.  

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

 
Segon. Facultar al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, per tal que pugui formalitzar les presents addendes als acords 
de col·laboració.  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1146 

Tercer. Notificar la present resolució a la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Associació 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat 
i la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament 
d’actuacions destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria 
de medi ambient en l’àmbit local, per a l’exercici 2018.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data  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 Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
es volen fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 

 El desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei ambientals vinculats a la 
millora ambiental del territori i/o municipi que es duguin a terme de forma 
coordinada entre entitats, centres educatius i ens locals. Aquests projectes poden 
incloure el disseny inicial del projecte d’Aprenentatge Servei, la posada en 
funcionament, l’execució del projecte o l’avaluació. 

 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la 
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes 
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, basses, 
rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i patrimonial i 
la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi climàtic. També 
s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els problemes que afecten a 
aquests ecosistemes, com per exemple la presència d’espècies exòtiques i 
invasores i com podem contribuir a l seva solució. 
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 La sensibilització ambiental i participació ciutadana en projectes i activitats sobre 
millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. Projectes especialment 
desenvolupats en entorns urbans, que contribueixin a la reducció de la 
contaminació atmosfèrica i la millora de la salut de les persones per mitjà de la 
promoció d’hàbits de mobilitat saludables i sostenibles, la millora del verd urbà i la 
conscienciació de la població en l’ús eficient de l’energia i l’ús d’energies 
renovables. 

 
Atès que s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics a favor d’associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre 
que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial 
de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
50.000.€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48900 del vigent 
pressupost. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17, 18 i 
19 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.  
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.3 b) de la Refosa núm. 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de data 14 
d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 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). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria 201820185120009833, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament d’actuacions destinades a 
la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit 
local, per l’exercici 2018, el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA, COMPETITIVA PER A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS 
DESTINADES A LA SENSIBILITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN MATÈRIA 
DE MEDI AMBIENT EN L’ÀMBIT LOCAL, ANY 2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009833 
 
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) de la Llei General de Subvencions. 
 
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 la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a 
finançar  projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 

 La millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant l’educació, la sensibilització i la 
participació ciutadana, promoguda per entitats ambientalistes que actuïn de manera 
conjunta o coordinada amb els municipis.  

 Qualsevol projecte o programa realitzat durant l’any 2018, ja sigui nou o en curs, que 
incideixi directament en les polítiques ambientals que duguin a terme els ens locals, 
facilitant-la, millorant-la o completant-la. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat: 
 

 El desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei ambientals vinculats a la millora 
ambiental del territori i/o municipi que es duguin a terme de forma coordinada entre 
entitats, centres educatius i ens locals. Aquests projectes poden incloure el disseny 
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inicial del projecte d’Aprenentatge Servei, la posada en funcionament, l’execució del 
projecte o l’avaluació. 

 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització 
d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics 
continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, basses, rieres, etc. que 
busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i patrimonial i la seva funcionalitat i 
importància com element d’adaptació al canvi climàtic. També s’inclouen projectes per 
conscienciar la població sobre els problemes que afecten a aquests ecosistemes, com 
per exemple la presència d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la 
seva solució.    

 La sensibilització ambiental i participació ciutadana en projectes i activitats sobre millora 
de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. Projectes especialment desenvolupats en 
entorns urbans, que contribueixin a la reducció de la contaminació atmosfèrica i la millora 
de la salut de les persones per mitjà de la promoció d’hàbits de mobilitat saludables i 
sostenibles, la millora del verd urbà i la conscienciació de la població en l’ús eficient de 
l’energia i l’ús d’energies renovables. 

 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant el període comprès entre l’1 de gener 
de 2018 i el 31 d’octubre de 2018.  
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i altres 
entitats sense ànim de lucre que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 

 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 

 

 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són sense 
afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les pròpies 
activitats subvencionades. 

 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin la competència municipal en 
aquestes matèries. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
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pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
Sol·licitud de la subvenció segons model normalitzat que podrà trobar-se a la web 
www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats, acompanyada de la documentació següent: 
 
1) Fotocòpia del  DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts de l’entitat. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat  
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’annex 

2 del model normalitzat . 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
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 l’annex 3 del 
model normalitzat. 

10) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat.  

11) Inscripció en el Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. 
12) Document complementari que inclou dades referents a l’històric de l’entitat, a la 

idoneïtat del projecte respecte del seu públic receptor, segons model que podrà trobar-
se a la web www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats. 

 
D’acord amb l’art 21.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, la documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera 
presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant, mitjançant l’annex 5 del 
model normalitzat 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat pel representant legal. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 21 dies 
naturals. 
 
Es preveu realitzar una convocatòria única. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 5, es poden  presentar 
electrònicament, en un document únic signat per l’interessat/ada o pel representant legal o 
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persona apoderada de l’entitat, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp 
 
També es podran presentar-se per escrit mitjançant el model normalitzat, que serà signat 
per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat.  
 
Les sol·licituds per escrit, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran 
de presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte 
d’Urgell 187 – Recinte de l’Escola Industrial – Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a 
divendres, de 8:30 a 14 h);  
c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h); ó 
Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h).  
També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant LPACAP 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos estaran disponible al web de la 
Diputació de Barcelona: www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats.  
 
Es poden presentar un màxim de dos projectes per entitat sol·licitant. Encara que una entitat 
presenti dos projectes, només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Objectius i línies de treball de l’entitat en relació al projecte.................... fins a 10 punts 

 Memòria/descripció tècnica del projecte................................................ fins a 50 punts 
- Característiques i viabilitat tècnica (fins a 10 punts) 
- Qualitat i caràcter innovador de l’actuació, (fins a 10 punts) 
- Impacte social: promoció de la participació ciutadana i interès del 

Projecte des del punt de vista educatiu i/o de sensibilització ambiental (fins a 10 punts) 
- Programació desenvolupada del projecte (fins a 10 punts)  
- Continuïtat i/o replicabilitat ( fins a 10 punts)  

 Viabilitat financera del projecte i esforç econòmic de l’entitat........ .......... . fins a 15 punts 

http://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats
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 Col·laboració i/o vinculació amb els programes municipals de Medi 
Ambient ....................................................................................................... fins a 25 punts 

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 50.000 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48900 del vigent pressupost. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
Cal tenir en compte que l'import màxim que s’atorgarà per entitat/projecte serà de 6.000.€ i 
que l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 75 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
Es concedeix fins el 75% del cost total del projecte/activitat, amb un màxim de 6.000.€, atès 
que les subvencions van destinades a entitats sense ànim de lucre, les quals estan 
integrades majoritàriament per voluntariat, disposen en general d’una estructura i un 
finançament reduït, i per tant, les aportacions externes són essencials per poder 
desenvolupar el projecte/activitat. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 El President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 El Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 
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 desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per part dels beneficiaris/àries, si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació de l’acord de concessió, aquests no 
manifesten expressament la renúncia. L’acceptació comportarà la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

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

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

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

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

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

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

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

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
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6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS.  

 
16. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que tinguin una 
relació directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució previst 
en el punt tercer de les presents clàusules. Concretament, es consideren subvencionables 
les despeses de personal i de desplaçament, sempre que siguin degudament justificades i 
es trobin directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció. 
 
D’altra banda, es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a 
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments 
continus, assegurances, etc.) Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de 
l’import de l’activitat subvencionada seran considerades com de funcionament propi, i no 
precisaran justificació documental. 
 
Seran considerades com a despeses no subvencionables: l’IVA, la manutenció i les dietes, 
les despeses financeres i l’adquisició de béns materials que no estiguin estrictament 
relacionats amb el projecte. 
 
L’IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 
 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit del 75% del cost total del projecte/activitat. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de novembre 
de 2018.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats, i 
revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 
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b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 RLGS.  

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat.  

 
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.  
 
Les entitats beneficiàries hauran d’aportar a més, dos exemplars de la documentació – 
revistes, llibres, tríptics, etcètera – i/o material audiovisual, objecte de l’activitat 
subvencionada en el format que determini la Diputació de Barcelona, a presentar 
directament a la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
3.- Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada per un percentatge de justificants de despesa a 
revisar superior al 15% i que representi, al menys el 20% de la despesa concedida.  
 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
 
21. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiaries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
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perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiaries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament  
 
1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de entitats que gaudeixin de la condició de 
persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
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En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 
 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
“Extracte de l’Acord de ..........[data] de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient pel desenvolupament de projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
la participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local, 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 justificació de les 
subvencions es pot trobar a hhttp://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i altres 
entitats sense ànim de lucre que hagin de realitzat l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les 
següents condicions: 
 

 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 

 

 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són sense 
afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les pròpies 
activitats subvencionades. 

 

 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin la competència municipal en 
aquestes matèries. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Segon. Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a 
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 

 La millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant l’educació i la sensibilització i la 
participació ciutadana, promoguda per entitats ambientalistes que actuïn de manera 
conjunta o coordinada amb els municipis. 

 Qualsevol projecte o programa realitzat durant l’any 2018, ja sigui nou o en curs, que 
incideixi directament en les polítiques ambientals que duguin a terme els ens locals, 
facilitant-la, millorant-la o completant-la.  

 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 50.000 €. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascun dels/de les projectes/activitats subvencionats/des es 
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per entitat/projecte serà activitat de 
6.000.€ i que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en 
qualsevol cas, del 75 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a 
esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 21 dies 
naturals. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Els projectes i/o activitats s’hauran d’executar dins del període comprès entre l’1 de gener 
de 2018 i el 31 d’octubre de 2018.” 
 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 
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de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió 
en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de cinquanta mil euros (50.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17221/48900 del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per 
a cobrir les necessitats bàsiques.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La crisi econòmica ha posat de manifest el problema estructural que suposa el 

fenomen de la pobresa i l’exclusió social. La pobresa implica desigualtat en la 
distribució d’oportunitats i recursos materials entre la ciutadania i a la vegada 
dificultat en l’accés als recursos que donen cobertura a les necessitats bàsiques. 
Això comporta un factor important de risc d’exclusió. 

 
2. Les prestacions i subsidis que ofereixen les administracions públiques tenen una 

incidència significativa en la reducció de la pobresa; així, la taxa de risc de 
pobresa a Catalunya varia del 45,7% abans de transferències socials, a un 31,9% 
després de pensions de jubilació i supervivència i a un 21,9% desprès de totes les 
transferències socials. 

 
3. El context de crisi ha comportat un augment de les necessitats socials i, per tant, 

l’aparició d’un nou perfil de població que, més enllà del perfil clàssic d’exclusió 
social, es troba en una situació de pobresa sobrevinguda. Aquest nou perfil es 
caracteritza per haver-se quedat sense feina a partir de l’inici de la crisi, haver 
esgotat les prestacions socials i/o, fins i tot, els subsidis posteriors a la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI). Les conseqüències d’aquesta pèrdua considerable 
d’ingressos s’expressen en forma de grans problemes per mantenir l’habitatge, 
pagar els subministraments o, fins i tot, cobrir les necessitats alimentàries 
bàsiques. Per tant, allò que inicialment era una problemàtica econòmica acaba 
esdevenint una problemàtica social amb risc d’exclusió per part de les persones 
que la pateixen. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

1160 

4. L’augment de situacions de pobresa i vulnerabilitat social, tant en termes de 
qualitat (situacions cada cop més agreujades, més cròniques) com de quantitat 
(més nombre de persones cada any) és una realitat i una pressió amb la que es 
troben tant els serveis socials municipals com les entitats del tercer sector. Aquest 
augment de la demanda de necessitats bàsiques i urgents per part de la població 
es topa amb uns recursos limitats, que estan dificultant una resposta adequada a 
les noves situacions que es presenten i en certa manera, un retorn obligat al 
treball de tipus assistencial. Així, la distribució d’aliments està sent un recurs social 
per fer front a aquesta nova i creixent situació, davant la que els ens locals es 
troben en constant exploració de maneres de fer el més equitatives i coordinades 
possible: taules de coordinació o xarxes solidàries de distribució; botigues socials 
o solidàries; circuits i protocols consensuats amb entitats; acords amb comerços i 
supermercats,... 

 
5. L’actual xarxa de distribució d’aliments que formen la Fundació del Banc dels 

Aliments i les 334 entitats receptores, distribueixen principalment productes no 
frescos (conserves, llegum, arròs, llet,..) procedents de donacions de particulars i 
d’empreses. Aquesta xarxa, si bé està introduint aliment fresc excedentari 
(conveni amb Mercabarna, disposició de vehicles adaptats, cambres frigorífiques, 
caixes isotèrmiques) resulta ser insuficient per a cobrir la necessitat de les famílies 
en situació de vulnerabilitat del conjunt de la demarcació. 

 
6. La manca d’accés a una alimentació equilibrada i de qualitat (que incorpori aliment 

fresc, proteic i saludable) és una preocupació creixent pels serveis socials 
municipals a la que també estan donant resposta de moltes i diverses maneres, 
com per exemple: 

 
- Ajuts econòmics d’urgència amb posterior comprovació de tiquets de compra. 
- Lliurament de vals per a comprar en el mercat municipal i/o comerços de 

proximitat o en botigues de barri. 
- Pac comerç: pacs d’aliments que les famílies van a buscar als comerços, els 

quals facturen directament a l’ajuntament. 
- Recollida d’excedents frescos de botigues i mercats que es duen a entitats 

distribuïdores. 
- Compra directa d’aliments frescos per a completar lots. 
- Horts socials o solidaris, per al propi cultiu de fruites i verdures. 

 
7. Per tal de pal·liar aquesta situació la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va aprovar, en data 29 de gener de 2015, el Programa targeta moneder 
d’impacte social, consistent en facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis 
socials municipals, que rebin ajuts econòmics d’alimentació, una targeta moneder 
de precàrrega, amb la finalitat principal de dotar d’una nova modalitat de 
pagament dels ajuts d’una forma més racional i eficient, dins el circuit actual d’ajut 
a les persones usuàries dels serveis socials municipals. 

 
8. Aquesta targeta moneder, és una targeta prepagament amb un valor monetari 

definit pels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de Barcelona, 
que evita l’estigmatització del beneficiari de la targeta, al poder escollir una gran 
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diversitat d’aliments frescos en establiments normalitzats i no haver d’acudir a 
centres benèfics de repartiment d’aliments. 

 
9. La Diputació de Barcelona, Caixa Bank, SA (en endavant CaixaBank), la Fundació 

Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (en endavant Obra 
Social “la Caixa”) i Caixa Bank Electrònic Money EDE, SL (en endavant 
MoneyToPay), van subscriure, en data 23 de febrer de 2015, el conveni de 
col·laboració per a l’establiment de les obligacions de les parts en el 
desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social. 

 
10. Una vegada valorat i analitzat el desenvolupament del programa targeta moneder 

d’impacte social, durant els anys 2015, 2016 i 2017, i vistes les noves necessitats, 
per a aquest any 2018 es vol aprovar un nou Programa “Targeta moneder 
d’impacte social” destinat als Ens locals de la demarcació de Barcelona que 
prestin, no només, ajuts d’alimentació d’urgència social, sinó també ajuts per a 
cobrir les necessitats bàsiques amb tota classe de productes de primera 
necessitat (d’higiene personal, de cures per especials necessitats, de neteja, 
específics per nadons, etc..), ampliant el ventall de productes als quals podran 
accedir les persones en situació de pobresa i risc d’exclusió social. 

 
11. Actualment i de forma paral·lela a l’aprovació d’aquest nou Programa s’està 

tramitant l’aprovació, per l’òrgan competent, d’un nou conveni entre La Diputació 
de Barcelona, CaixaBank, l’Obra Social “la Caixa” i MoneyToPay per a 
l’establiment de les obligacions de les parts en el desenvolupament del programa 
targeta moneder d’impacte social. 

 
Fonaments de Dret 
 

1. Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la 
coordinació dels serveis públics municipals. 
 

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs 
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que 
determinin les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les 
polítiques d’acolliment dels immigrants. 
 

3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals 
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les 
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els 
articles 31 i 32. 
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4. 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 i protocols 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. 

 
5. 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. 

 
6. Vist l’article 6 de la 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. 
 

7. Vist l'apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, 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. 

 
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 Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens 
locals de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i 
per a cobrir les necessitats bàsiques, d’acord amb el contingut següent: 
 

“PROGRAMA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL DESTINAT ALS ENS LOCALS 
DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA QUE PRESTIN AJUTS ECONÒMICS 
D’ALIMENTACIÓ D’URGÈNCIA SOCIAL I PER A COBRIR LES NECESSITATS 
BÀSIQUES 
 
1. Descripció i objectiu del Programa Targeta moneder d’impacte social 
 
Amb aquest Programa es pretén facilitar a aquelles persones, usuàries dels serveis socials 
municipals que rebin ajuts econòmics d’alimentació i per a cobrir les seves necessitats 
bàsiques mitjançant una targeta moneder de precàrrega, amb la finalitat principal de dotar 
d’una nova modalitat de pagament dels ajuts d’una forma més racional i eficient, dins el 
circuit actual d’ajut a les persones usuàries dels serveis socials municipals. 
 
Aquesta targeta moneder, és una targeta amb un valor monetari definit pels professionals 
dels serveis socials bàsics dels Ens locals de la demarcació de Barcelona i els professionals 
de les entitats d’Iniciativa social, que evita l’estigmatització del beneficiari de la targeta, en 
poder escollir una gran diversitat d’aliments frescos i productes de primera necessitat 
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(d’higiene personal, de cures per especials necessitats, de neteja, específics per nadons, 
etc..) en establiments normalitzats i no haver d’acudir a centres benèfics de repartiment 
d’aliments. 
 
El Programa preveu la distribució, l’any 2018, d’un màxim de 15.000 targetes entre els Ens 
locals que sol·licitin participar-hi. 
 
2. Finalitats 
 
 Garantir l’accés a productes de primera necessitat i aliment fresc a persones que es 

troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir un alimentació de 
qualitat, equilibrada i saludable. 

 Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics en productes 
per a cobrir necessitats bàsiques, que s’atorguen a persones vulnerables sense 
recursos per part dels serveis socials locals.  

 Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentàries que evitin 
l'estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments 
frescos de la seva preferència en establiments normalitzats.  

 Garantir els drets bàsics i humans des de la generació de polítiques de foment de 
l’autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. 

 
3. Compromisos 
 
De la Diputació de Barcelona 
- Subscriure un conveni de col·laboració amb CaixaBank, l’Obra social la Caixa i 

MoneyToPay per tal de regular les obligacions de les parts en l’emissió i tramitació de 
les targetes prepagament. 

 
- Fer-se càrrec de manera directa o indirecta del cost d’emissió i substitució de les 

targetes. La Diputació de Barcelona efectuarà el pagament d’aquestes despeses a 
Caixa Bank. 

 
Dels Ens locals 
- Instrumentar els ajuts consignats als seus pressupostos per a persones usuàries dels 

serveis socials municipals i destinats a cobrir les necessitats d’alimentació i primera 
necessitat, mitjançant les targetes moneder d’impacte social de CaixaBank. 

 
- Determinar mitjançant els professionals de serveis socials de les Àrea Bàsiques 

municipals, les quanties dels ajuts que seran assignades a cada usuari i, per tant, 
precarregades en cadascuna de les targetes. 

 
- Establir els imports que hauran de ser precarregats a cada targeta. A aquests efectes 

hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les 
despeses derivades del funcionament de les targetes. 

 
- Signar el “Contracte d’emissió de Targetes Prepagament” amb CaixaBank i 

MoneyToPay un cop assignat per part de Diputació el nombre de targetes amb que 
participarà al Programa. Aquest contracte serà facilitat per CaixaBank. 

 
- Informar i transferir a Money ToPay els imports a carregar en cadascuna de les 

targetes assignades. 
 
4. Operatiu de la targeta 
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El serveis socials bàsics lliuraran la targeta amb l’import acordat a les famílies necessitades 
per a que siguin destinades a la compra d’aliments frescos i altres productes bàsics. 
 
L’usuari, una vegada el professional de serveis socials ha prescrit l’ajut, disposa d’una 
targeta moneder activada amb saldo “0”, pendent que en tres dies com a màxim se li 
carregui l’import concedit. 
 
La targeta moneder permet comprar els aliments frescos i productes bàsics de primera 
necessitat a qualsevol establiment amb CNAE. Ara bé, els beneficiaris poden disposar d’un 
llistat d’establiments que col·laborin amb el Programa.  
 
Posteriorment l’usuari haurà de donar compte acreditant l’ús dels diners atorgats, d’acord 
amb el pla de treball definit pel professional de serveis socials de l’Ens local. 
 
Les targetes, una vegada utilitzades, poden tenir petits romanents no gastats. Aquests es 
retornaran dues vegades l’any, prèvia sol·licitud de l’Ens local, al fons d’ajuts que aquests 
tinguin destinat al Programa. 
 
5. Participació en el Programa 
 
El Programa Targeta moneder d’impacte social està destinat als Ajuntaments de municipis 
de la demarcació de Barcelona de fins a 300.000 habitants i a altres Ens locals 
supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials (Consells 
Comarcals i Mancomunitats) que prestin ajuts econòmics d’alimentació i de suport a les 
necessitats bàsiques d’urgència social a les persones usuàries dels serveis socials 
municipals.  
 
La participació en el Programa s’instrumentarà mitjançant la presentació del formulari de 
“Sol·licitud de la targeta moneder d’impacte social i participació al programa” (ANNEX), 
signat electrònicament per l’òrgan competent de l’Ens local i presentat en el Registre 
electrònic de la Diputació. Aquesta sol·licitud comporta l’adhesió al programa i l’acceptació 
de totes les obligacions que se’n deriven. 
 
Rebut aquest formulari, la Diputació de Barcelona assignarà, per resolució de l’òrgan 
competent, el nombre de targetes a lliurar a l’Ens local. Aquesta resolució serà notificada al 
sol·licitant i a MoneyToPay. 
 
6. Vigència  
 
La vigència d’aquest Programa s’iniciarà a l’endemà de la seva publicació al BOPB i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2018, podent prorrogar-se per acord exprés de les parts, 
per un període de fins a 4 anys addicionals. 
 
7. Responsabilitat enfront tercers 
 
Els convenis i/o contractes que eventualment subscriguin les institucions signants per tal de 
donar compliment al que preveu aquest Programa són responsabilitat exclusiva de la 
institució contractant, sens perjudici del deure de comunicació dels acords celebrats a la 
institució no signant.  
 
8. Jurisdicció competent 
 
Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, modificació, 
resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present Programa s’hauran 
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d’intentar solucionar de forma amistosa entre les parts. A manca d’acord entre les parts, la 
jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per conèixer d’aquestes qüestions. 

 
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el Programa “Targeta moneder 
d’impacte social”. 
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I, no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
Vist i Plau 
La presidenta, 


