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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 10 DE MAIG DE 2018 

 

A la ciutat de Barcelona, el 10 de maig 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 tercer, 
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i 
Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon 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), senyor Valentí 
Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i 
Agut (ERC-AM), 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: senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo 
(CUP-PA). 
 

Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 

Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 

Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 

Excusen la seva absència el vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa 
(CiU), els diputats senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU), Miquel Forns i Fusté 
(CiU) i Manuel Reyes López (PP), i les diputades senyores Núria Marín i Martinez 
(PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 

Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2018. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona, en diversos organismes. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que acorda tenir per desistit el 
senyor XXX del procediment núm. 64/2016-a2, contra la resolució d’11 de gener 
de 2016, que desestima el recurs d’alçada que va presentar contra la proposta 
de resolució de l’òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 2015, en no 
haver resultat designat a la convocatòria pública per a la provisió del lloc de 
treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3251/2018, de data 12 d’abril, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa el 24 de gener de 2018 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010600, 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 “passera de vianants a la carretera BV-
5114, pk 5+280 Tm Campins”. 

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

l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009443, 
que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions de promoció 
dels drets humans en l'àmbit internacional (any 2017). 
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009453, 
que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament (any 2017). 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció, per import de 239,32 euros, 
concedida a l’entitat Alba Sud - Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament per a l'acció "Enfortiment de les capacitats del Turisme Rural 
Comunitari (Costa Rica)", en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, 
per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (2014). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per la Fundació privada Escola Vicenciana. 
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Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Cert o fals sobre 
curiositats de les comarques de Barcelona». 

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

procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport a projectes específics del 
Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa en favor de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de 
procedir a tramitar el pagament de l’actuació derivada de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” justificada en temps i 
forma.  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
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 
ed. hab. dotacional i comissaria PL”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Inversions 
2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació espais OAC”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 120.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Ampliació 
cementiri municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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Programa de Crèdit Local 
 
16. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 34.021,66 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. i 9a.  

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del nou text del conveni marc per al desenvolupament del Sistema 
d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya, entre la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i 
Coneixement, l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat 
de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), 
Turisme de Barcelona i l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural per a l'any 
2018. 

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

convocatòria, i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a programacions 
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anuals d'activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, durant l'any 2018, per un import total de 100.000 €. 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l'error 

material produït en l'acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 20 de juliol de 2017, relatiu a l’atorgament de subvencions per finançar 
activitats de cultura tradicional i popular durant l’any 2017, organitzades per 
entitats culturals sense finalitat de lucre, en haver-se consignat els NIF erronis de 
dues entitats.  

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per l’Associació Educativa Arinoe contra l’acord de 
la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de març de 2018, en 
relació a deixar sense efecte la convocatòria de subvencions, amb concurrència 
competitiva, número 9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017, que havia estat 
aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, i 
publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número BDNS 368972. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Centelles i Balenyà 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-
1413B, entre el C/ Vinaròs de Centelles i el Pont del Riu Congost a Balenyà. TM 
Centelles i Balenyà”. 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Ampliació del pont sobre la riera de 
Ribes al PK 0+550 de la Carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes”. 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Rupit i Pruit sobre les 
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, 
entre el Pont dels tres ulls i Rupit. TM Rupit i Pruit”. 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles sobre les 
obres del projecte constructiu de “Millora de la contenció sobre el mur existent a 
la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles”. 
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27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM 
Avinyonet del Penedès”. 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte, del 
Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2018, als 
Ajuntaments de Malgrat de Mar, Caldes de Montbui, Sant Joan de Vilatorrada, 
Castelldefels, el Prat de Llobregat, Torelló i Mataró, destinada a col·laborar en el 
finançament de l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc 
municipal d’habitatges. 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar el punt 

tercer de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 d’abril 
de 2018, referent a l’aprovació de la liquidació definitiva de l’ajut de la línia 2, 
suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials 
municipals, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, any 2016, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els 

recursos següents, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: Recurs material consistent en la provisió 
de bens, equipaments i serveis: “Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues Controles?”; Recurs material consistent en la prestació de serveis i 
activitats: “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
energètica” i Recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes: “Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans”. 
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement del canvi de denominació de la Fundació Aprenem Maresme que, 
d’ara en endavant, es denominarà Fundació Junts Autisme, tot conservant el NIF 
G65463366, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, d’11 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova la modificació 
dels Estatuts de la Fundació Aprenem Maresme i s’inscriu en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació LGTB 
Terrassa per al "Projecte per la diversitat afectivosexual i d'identitat de gènere a 
Terrassa 2016", en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i la  la Fundació Privada Institut de 
Salut Global de Barcelona (ISGlobal), amb l’objecte de dur a termes la translació 
del coneixement científic a les polítiques centrades en la creació d’entorns 
urbans saludables i contribuir a la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible en l’àmbit de la salut als països en 
desenvolupament. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2018.-  Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 d’abril de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat dels membres presents a la 
sessió. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Sí. Bon dia, presidenta. Per expressar el 
posicionament del Grup Socialista: votem a favor del punt 5, del 17, del 19, del 20 i del 
29; ens abstenim en la resta de punts que no són donar compte, i en el punt número 
10, malgrat que fem abstenció, sí que m’agradaria dir alguna cosa, no sé si ara o quan 
toqui el punt. 
 
La senyora presidenta diu: En el moment. 
 
La senyora Parlon diu: Quan toqui el punt, doncs. Gràcies. 
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I la senyora presidenta diu: Moltes gràcies. Volem recordar que, per part de Cultura, 
es retira el punt 19. M’ho confirma el diputat? Sí, perfecte. Donem, doncs, pas a la 
lectura dels punts. Pot donar lectura des de Secretaria. Gràcies. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació 
de representants de la Diputació de Barcelona, en diversos organismes.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
“ 
I. Fets 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Entre aquests ens participats es troba la Fundació Privada per a l’Atenció a 
Persones Dependents, constituïda el 20 de febrer de 2006 amb l’objecte de divulgar i 
estudiar problemàtiques específiques relacionades amb col·lectius de persones que, 
per raons lligades a la manca o la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, 
precisen d’assistència social i sanitària específica, i de la qual la Diputació de 
Barcelona té la condició de Patró Fundacional i Institucional. En relació amb aquest 
ens, es considera oportú realitzar una modificació de la persona que, per delegació de 
la Presidenta, exercirà la representació de la Diputació de Barcelona al si del seu 
Patronat. 
 
D’altra banda, el Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja Espanyola, ostenta 
el govern en l’àmbit de la província de Barcelona d’aquesta institució (art. 11 Estatuts) 
creada amb l’objecte de divulgar i aplicar els principis internacionals de la Creu Roja i 
la Mitja Lluna Roja, tals com la cooperació nacional i internacional, la difusió i 
ensenyament del dret internacional humanitari i la defensa dels drets humans 
fonamentals. Respecte a la participació de la Diputació de Barcelona, es considera 
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convenient fer una modificació de la persona que representa la corporació en aquest 
Comitè. 
 
II. Fonaments de dret 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 
(Acord plenari núm. 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va 
delegar en la Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes,  llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes 
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes.  En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- MODIFICAR LA DESIGNACIÓ dels representants de la Diputació de 
Barcelona en els organismes que es detallen a continuació, en la forma següent: 
 
A). Fundació Privada per a l’Atenció a Persones Dependents (G63908669) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos 
Payà, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de la 
Presidenta, en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a Persones 
Dependents i NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció 
a Persones Dependents, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera 
següent: 
 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació 
Privada per a l’Atenció a les persones dependents correspon a la seva Presidenta, 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb 
l’article 14 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a Persones 
Dependents, el qual pot tenir o no la condició de Diputat/ada, la Il·lma. Sra. Meritxell 
Budó Pla, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a 
patró suplent, per absència de la titular, al Sr. José Muñoz Luque. 
 
B). Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja Espanyola (Q2866001G) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos 
Payà, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 
577/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Provincial de 
Barcelona de Creu Roja Espanyola i NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla 
per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
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2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja 
Espanyola, d’acord amb l’article 11.2 dels Estatuts de l’ens, resta de la manera 
següent: 
 
Titular:  Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla 
Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque 
 
SEGON.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bon dia, gràcies senyora presidenta. És més del mateix i no ens 
estendrem. Gràcies. 
 
El diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM) indica que el punt que 
es retira és el número 20 i no el 19.  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que acorda tenir per desistit el 
senyor XXX del procediment núm. 64/2016-a2, contra la resolució d’11 de gener 
de 2016, que desestima el recurs d’alçada que va presentar contra la proposta de 
resolució de l’òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 2015, en no 
haver resultat designat a la convocatòria pública per a la provisió del lloc de 
treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va acordar 
donar-se per assabentada del Decret de la Presidència de 25 d’octubre de 2016, pel 
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el procediment núm. 64/2016-a2, interposat pel senyor XXX, contra la 
resolució d’11 de gener de 2016, que desestimava el recurs d’alçada presentat per 
l’actor contra la proposta de resolució de l’òrgan qualificador publicada el 21 de 
setembre de 2015 per a la provisió del lloc de treball d’economista, adscrit a la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals (Convocatòria M-49/15), en no haver resultat 
designat. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha emès un Decret judicial, el 
12 de gener de 2017, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se’l tingui per desistit. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
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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 em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 12 de gener de 2017, que acorda 
tenir per desistit el senyor XXX del procediment núm. 64/2016-a2, contra la resolució 
d’11 de gener de 2016, que desestimava el recurs d’alçada presentat per l’actor contra 
la proposta de resolució de l‘òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 2015 
per a la provisió del lloc de treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals (Convocatòria M-49/15), en no haver resultat designat. 
  
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3251/2018, de data 12 d’abril, 
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa el 24 de gener de 2018 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010600, 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 “passera de vianants a la carretera 
BV-5114, pk 5+280 Tm Campins”.- 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 17 de novembre de 2014 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a 
construir una PASSERA DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5114, PK 5+280,TM 
CAMPINS (exped. Núm. UDPH 2014004121) que va ser resolta favorablement 
mitjançant resolució de 2 de març de 2015. 
 
El 27 de març de 2017, aquesta part va rebre la notificació de la liquidació 
CON2017010600, 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 2014004121), corresponent al període de 
facturació de 1 de gener a 31 de desembre de 2016, i que suposava una quota a 
ingressar de 138,88 euros, IVA inclòs. 
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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 el voladís adherit a un 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. 1622/17) que desestimava la reclamació 
econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la liquidació 
CON2017010600 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 voladís adherit a un 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). 
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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. 1622/17) per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010600, 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.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009443, que 
incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a donar suport a accions de promoció dels 
drets humans en l'àmbit internacional (any 2017).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de 
novembre de 2017 (AJG 626/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009443 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017. 
 
A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de 
recursos”) de la convocatòria 201720175120009443 per donar suport a accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017, amb núm. 
d’identificació 375270 de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s’establia, en el 
seu paràgraf segon, el següent: 
 

“13. [...] 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre 
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds. 
[...]” 
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El termini de presentació de les sol·licituds era el 31 de gener de 2018, i per tant, el 
termini de quatre mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 
31 de maig de 2018.  
 
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament es 
considera insuficient el susdit termini de quatre mesos previst a la base específica 
número 13 per poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i 
proposa ampliar el termini, fins al màxim legalment establert, a causa de les següents 
circumstàncies:  
 
- El tancament del termini va coincidir amb els requeriments i la valoració de les 

sol·licituds presentades pels ens locals a l’oferta del catàleg 2018 de la xarxa de 
municipis. Aquest fet va allargar la fase de revisió de la documentació presentada i 
va fer posposar fins al mes d’abril l’enviament dels requeriments a les entitats per 
facilitar la recepció i resposta.  

 
- El servei està gestionant dues convocatòries simultàniament: “Convocatòria per 

projectes de cooperació al desenvolupament any 2017” (Codi de la convocatòria: 
201720175120009453), i “Convocatòria per accions de promoció dels drets humans 
en l’àmbit internacional any 2017” (Codi de la convocatòria: 201720175120009443). 

 
- L’inici de la implantació de l’administració electrònica a la Diputació de Barcelona, 

aplicada per primera vegada a una convocatòria de subvencions de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, ha comportat alguns retards en la tramitació inicial 
de les propostes.  

 
- S’ha rebut una gran quantitat de sol·licituds per a les dues convocatòries (71 per a 

la convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament, i 23 per a la 
convocatòria de drets humans). 

 
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf 
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201720175120009443 
passaria a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
El termini per a l’atorgament i notificació de les subvencions serà, com a màxim, 
fins als sis mesos a comptar  des de la publicació de la convocatòria en el 
BOPB. 
[...]” 

 
Vist l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte de la potestat de 
l’Administració d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució mitjançant una 
motivació clara de les circumstàncies concurrents. 
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Atès l’establert a l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que fixa en sis mesos el termini màxim per resoldre i notificar la 
resolució.  
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’ampliació en del termini de resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017 (codi: 
201720175120009443), aprovada mitjançant Acord núm. 626/2017 de la Junta de 
Govern, adoptat en sessió de 30 de novembre de 2017, de tal manera que l’esmentat 
termini de resolució passarà a exhaurir-se el dia 20 de juny de 2018, i MODIFICAR, 
d’acord amb aquesta ampliació, el segon paràgraf de la base número 13 de les 
específiques de l’esmentada convocatòria, que passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
El termini per a l’atorgament i notificació de les subvencions serà, com a màxim, 
fins als sis mesos a comptar  des de la publicació de la convocatòria en el 
BOPB. 
[...]” 

 
Segon. COMUNICAR el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009453, que 
incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (any 2017).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. 
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de 
novembre de 2017 (AJG 625/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009453 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a 
projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017. 
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A la base específica número 13 (“Termini de resolució, de notificació i règim de 
recursos”) de la convocatòria 201720175120009453 per donar suport a projectes de 
Cooperació al Desenvolupament any 2017, amb núm. d’identificació 375274 de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, s’establia, en el seu paràgraf segon, el 
següent: 
 

“13. [...] 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre 
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de 
sol·licituds. 
[...]” 

 
El termini de presentació de les sol·licituds era el 31 de gener de 2018, i per tant, el 
termini de quatre mesos per resoldre l’atorgament de les subvencions s’exhaureix el 
31 de maig de 2018.  
 
D’acord amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament es 
considera insuficient el susdit termini de quatre mesos previst a la base específica 
número 13 per poder resoldre adequadament l’atorgament de les subvencions, i 
proposa ampliar el termini, fins al màxim legalment establert, a causa de les següents 
circumstàncies:  
 
- El tancament del termini va coincidir amb els requeriments i la valoració de les 

sol·licituds presentades pels ens locals a l’oferta del catàleg 2018 de la xarxa de 
municipis. Aquest fet va allargar la fase de revisió de la documentació presentada i 
va fer posposar fins al mes d’abril l’enviament dels requeriments a les entitats per 
facilitar la recepció i resposta.  

 
- El servei està gestionant dues convocatòries simultàniament: “Convocatòria per 

projectes de cooperació al desenvolupament any 2017” (Codi de la convocatòria: 
201720175120009453), i “Convocatòria per accions de promoció dels drets humans 
en l’àmbit internacional any 2017” (Codi de la convocatòria: 201720175120009443). 

 
- L’inici de la implantació de l’administració electrònica a la Diputació de Barcelona, 

aplicada per primera vegada a una convocatòria de subvencions de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, ha comportat alguns retards en la tramitació inicial 
de les propostes.  

 
- S’ha rebut una gran quantitat de sol·licituds per a les dues convocatòries (71 per a 

la convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament, i 23 per a la 
convocatòria de drets humans). 

 
En conseqüència, amb aquesta ampliació del termini de resolució previst, el paràgraf 
segon de la base específica número 13 de la convocatòria 201720175120009453 
passaria a tenir el redactat següent: 
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“13 [...] 
El termini per a l’atorgament i notificació de les subvencions serà, com a màxim, 
fins als sis mesos a comptar  des de la publicació de la convocatòria en el 
BOPB. 
 [...]” 

 
Vist l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, respecte de la potestat de 
l’Administració d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució mitjançant una 
motivació clara de les circumstàncies concurrents. 
 
Atès l’establert a l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que fixa en sis mesos el termini màxim per resoldre i notificar la 
resolució.  
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament any 2017 (codi: 201720175120009453), 
aprovada mitjançant Acord núm. 625/2017 de la Junta de Govern, adoptat en sessió 
de 30 de novembre de 2017, de tal manera que l’esmentat termini de resolució 
passarà a exhaurir-se el dia 20 de juny de 2018, i MODIFICAR, d’acord amb aquesta 
ampliació, el segon paràgraf de la base número 13 de les específiques de l’esmentada 
convocatòria, que passarà a tenir el redactat següent: 
 

“13 [...] 
El termini per a l’atorgament i notificació de les subvencions serà, com a màxim, 
fins als sis mesos a comptar  des de la publicació de la convocatòria en el 
BOPB. 
[...]” 

 
Segon. COMUNICAR el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Fàbrega (ERC-AM). 
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial de la subvenció, per import de 239,32 euros, 
concedida a l’entitat Alba Sud - Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament per a l'acció "Enfortiment de les capacitats del Turisme Rural 
Comunitari (Costa Rica)", en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, 
per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (2014).- 
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: 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
 
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
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Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’acció “Enfortiment de les capacitats del 
Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)” de l’entitat Alba Sud – Investigació i 
Comunicació per al Desenvolupament va rebre una subvenció per un import de 
QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS (44.982) EUR.  
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el 
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació parcial fins al 28 de 
febrer de 2015 i un termini de justificació final fins al 30 de setembre de 2015. 
Posteriorment, i mitjançant resolució número 6842/15, de 7 de juliol de 2015, es va 
prorrogar el termini d’execució fins al 31 d’octubre de 2015, mantenint el termini de tres 
mesos a comptar des de la finalització del d’execució.  
 
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava una 
primera transferència un cop rebés l’acceptació expressa de la subvenció atorgada a 
l’entitat, per import de VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (26.989,20 €), amb núm. d’operació comptable 1404036856, 
corresponent al 60% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 8 d’octubre de 
2014. El segon pagament es preveia una vegada justificat el 70% d’aquest primer 
pagament per part de l’entitat beneficiària i l’últim pagament del 10 % que es reservava 
com a saldo a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de 
l’import de la subvenció atorgada. Aquests dos últims pagaments per un import total de 
DISSET MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(17.992,80 €), amb núm. operació comptable 1604008001, es van fer efectius en data 
21 d’abril de 2016.   
 
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució 
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica 
de la Corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de 
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les 
justificacions de pagaments avançant presentades a la Direcció de Relacions 
Internacionals durant l’any 2016, amb independència de l’any en què la subvenció fou 
atorgada. L’abast d’aquest control va ser doble: 
 
- D’una banda, verificar el compliment dels terminis de presentació de la 

documentació justificativa de les subvencions.  
- I d’altra, efectuar una revisió de la documentació presentada per les entitats 

beneficiàries per tal de justificar la subvenció rebuda.  
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Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de l’entitat Alba Sud – 
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament, mitjançant l’esmentat acord de la 
Junta de Govern 337/14 de data 10 de juliol de 2014. L’informe provisional de control 
de pagaments avançats, lliurat a la Direcció de Relacions Internacionals, en data 19 
d’octubre de 2017, emès pel Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona, va constatar, respecte d’aquesta subvenció, la següent 
incidència:  
 
La Intervenció General posa en relleu que en aquest expedient concorren les 
circumstàncies següents: 
 

“Operació comptable 1404036856 (fitxa número 12): Manquen els comprovants de 
pagament de les despeses indicades en els números d’ordre 16, 21, 25 i 27 del 
compte justificatiu final, per un import global de 239,32 euros. 
[...]” 

 
Després de presentar la Direcció de Relacions Internacionals les al·legacions que va 
considerar oportunes, el Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona dictà l’informe definitiu, en data 22 de novembre de 2017. En 
aquest informe s’accepten part de les al·legacions presentades per aquesta Direcció 
en relació a la indicada fitxa número 12, excepte la que es fa constar en el paràgraf 
anterior, de conformitat al punt V Conclusions, i en conseqüència instà el corresponent 
reintegrament parcial de la subvenció per un import de 239,32€.  
 
Per tant, es considera que les despeses amb números d’ordre 16 (per un import de 
34,37 €), 21 (per un import de 45 €), 15 (per un import de 45 €) i 27 (per un import de  
114,95 €) manquen els comprovants de pagament i no són elegibles. En relació a la 
despesa amb número d’ordre 16, l’import de la factura és de 34,87 €, però l’import 
imputat a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, de conformitat a 
l’annex B presentat, és de 34,37 €, així doncs és aquest import el que no és elegible i 
cal reintegrar. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa revocar inicialment la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (239,32 €) a l’entitat Alba Sud – Investigació i 
Comunicació per al Desenvolupament per l’acció “Enfortiment de les capacitats del 
Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)”, aprovada mitjançant acord 337/14 de la Junta 
de Govern d’aquesta Corporació i sol·licitar el seu reintegrament a l’entitat.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
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competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 
41/14) i publicades al BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de 
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament 
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació 
del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat 
subvencionada. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
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.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016  (publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de DOS-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (239,32 €), a Alba Sud – 
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament per l’acció “Enfortiment de les 
capacitats del Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)”, en el marc de la convocatòria 
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20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), de conformitat 
amb l’informe de control de pagaments avançats del Servei de la Funció Interventora 
de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de data 22 de novembre de 
2017.  
 
Segon.- CONCEDIR a Alba Sud – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament 
un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, per tal que presenti les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- REQUERIR a Alba Sud – Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament, en cas que la revocació esdevingui definitiva, el reintegrament de 
DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (239,32 €) 
percebuts indegudament en el marc de la subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar, si s’escau, ha de fer-se efectiva en els terminis 
següents:  
 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data 

fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent.  

 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des d’aquella 

data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat 
hàbil següent. 

 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a Alba Sud – Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició presentat per la Fundació privada Escola Vicenciana.- 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: 

 

“Antecedents 
 

1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2017, va aprovar la 
convocatòria 9023/2017, que incorpora les bases específiques, per a la concessió 
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de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de 
la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a 
activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (A-189/17). 

 
2. El 7 de juny la Fundació Privada Escola Vicenciana va presentar una sol·licitud de 

subvenció per a aquesta convocatòria relativa a la celebració del 130 aniversari de 
l’Escola Sant Joan Baptista. 

 
3. El 22 de juny de 2017 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

requereix a l’entitat una documentació que mancava, com que no va constar que es 
presentés aquesta documentació, es va excloure de la convocatòria. 

 
4. Posteriorment, com ja es va indicar en l’acord de la Junta de Govern de data 22 de 

febrer de 2018, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General va rebre 
amb posterioritat la documentació perquè s’havia imputat a un altre centre gestor, i 
per tant es va admetre la sol·licitud i es va procedir a valorar-la. 

 
5. L’1 de febrer de 2018 es va reunir l’òrgan col·legiat esmentat i va valorar la 

sol·licitud i va declarar exclosa de la convocatòria la sol·licitud presentada per la 
Fundació Escola Vicenciana ja que no va arribar al mínim de punts requerits d’acord 
amb la base 10 de la convocatòria 9023/2017. La valoració realitzada per l’òrgan va 
ser la següent: 

 

 
 
6. El 2 de març de 2018 es va notificar electrònicament aquest acord a la Fundació, i 

posteriorment, a data 26 de març de 2018 la Fundació presenta un recurs de 
reposició. 

 
En aquest recurs al·leguen d’una banda que ja havien fet arribar la documentació 
que els mancava corresponent a la declaració signada per la regidora del districte, 
els poders de l’Entitat i la composició del Patronat. 

 
D’altra banda, en aquest recurs la Fundació sol·licita una nova valoració del Grau 
de singularitat (B) i de la Metodologia (D) recollida a la base 10 de la convocatòria.  
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7. En relació amb la presentació de la documentació a un altre centre gestor, tal i com 
ja es va resoldre en l’acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018, va 
ser admesa, és per això que es va procedir a valorar la sol·licitud de subvenció.  

 
En relació amb la petició d’una nova valoració tant del grau de singularitat com de la 
metodologia recollides en la base 10, cal assenyalar que és en el moment de 
presentar la sol·licitud que cal adjuntar tota la documentació i elements de valoració de 
què es disposa perquè puguin ser valorats i poder optar a l’atorgament de la 
subvenció, i dins d’aquesta documentació hi ha la memòria que ha de ser la que reculli 
totes les activitats que es duran a terme o que s’han dut a terme, i en base a la qual, 
l’òrgan col·legiat també ha de valorar. Per tant, és en aquell moment procedimental 
que cal aportar tot el que es cregui necessari perquè l’òrgan ho pugui valorar.  
 
8. Tot i l’exposat anteriorment, respecte al que la Fundació al·lega en aquest recurs de 

reposició, cal assenyalar que, tal i com es preveu a la base 10, el grau de 
singularitat té la valoració que ve marcada per a cadascun dels diferents objectes, 
és a dir, aquesta base preveu: 

 
“1.Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional; activitats 
excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona ................................................................................  3 punts  
 
2.1 Promoció per esdeveniments relacionats amb commemoracions  singulars de 25 anys, 
50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots 
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona...............................              2  punts  
 
2.2 Promoció per esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 
a partir dels 10 anys tots ells amb repercussió local a la demarcació de 
Barcelona........................................................................................................               1  punts 
 
3. Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part 
de la Generalitat de Catalunya a l’any 2017...................................................              3 punts” 

 
A la seva sol·licitud varen emmarcar el seu projecte en l’objecte següent: 
“Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir 
dels 10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.”  
 
Per tant, aquest projecte obté, d’acord amb el fixat en la base 10, 1 punt. 
 
9. En relació amb la petició d’una nova valoració de la metodologia. A la base 10 

s’estableix la valoració següent: 
 

“Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció 
proposada..................................................................................................           fins a 3 punts 
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Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació ...................................           fins a 2 punts 
 
Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris, i grau de participació i integració 
d’altres entitats...........................................................................................           fins a 3 punts 
 
Incorporació d’elements d’innovació o temàtiques poc difoses per al territori ............. 
...................................................................................................................          fins a 2 punts” 

 
Tal i com s’ha indicat, la valoració realitzada s’ha de fer de conformitat amb el que es 
va presentar en la sol·licitud, no es poden presentar nous documents en un moment 
posterior atès que hi hauria una desigualtat de tracte respecte a les altres entitats que 
es varen presentar en la convocatòria. 
 
La puntuació que va obtenir en relació amb la metodologia és la següent: 
 
Claredat i objectius .............................................................................    1punt 
Incorporació d’accions de seguiment i avaluació ...............................             0 punts 
Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris, i grau de participació i 
integració d’altres entitats....................................................................          2,5 punts 
Incorporació d’elements d’innovació o temàtiques poc difoses per al territori ......... 
.............................................................................................................                 0 punts. 
 
D’acord amb el que ja va valorar l’òrgan col·legiat, els punts obtinguts en la claredat i 
objectius es va considerar d’1 punt, no es va incorporar cap acció de seguiment i 
avaluació, per tant es va valorar amb 0 punts, tampoc es va considerar per part de 
l’òrgan que aportessin elements d’innovació ni temàtiques poc difoses en el territori, i 
finalment els punts atorgats pel grau de participació dels actors implicats, beneficiaris i 
altres entitats va obtenir una puntuació de 2,5 punts sobre 3 punts.  
 
Per tant, la totalitat de punts obtinguts són 8,5 punts. 
 
10. D’acord amb l’establert a la base 10 de la convocatòria 9023, “Quedaran excloses 

aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim de 12 punts”. 
 
11. Per tot l’exposat, es proposa desestimar el recurs de reposició que presenta 

l’entitat.  
 
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, en virtut del que disposen els apartats 
8.2) en relació amb el 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE el recurs de reposició presentat per la Fundació privada Escola 
Vicenciana. 
 
Segon. DESESTIMAR el recurs presentat per la Fundació privada Escola Vicenciana 
d’acord amb els raonaments exposats als antecedents. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a Fundació privada Escola Vicenciana.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Cert o fals sobre 
curiositats de les comarques de Barcelona».- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona dur a terme, a través del canal corporatiu de Facebook 

de Barcelona és molt més, el concurs “Cert o fals sobre curiositats de les 
comarques de Barcelona”, que té per objectiu la interacció i participació dels 
usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona i donar a conèixer l’oferta 
turística de la comarca de Barcelona. 

 
2. La Diputació de Barcelona convida als usuaris de la xarxa social Facebook a 

respondre si són certes o falses 6 preguntes sobre curiositats de les comarques de 
Barcelona. Entre tots els participants que hagin respòs correctament les 6 
preguntes es farà un sorteig a través de la plataforma Easy Promos per triar al 
guanyador.   

 
3. El període per participar al concurs començarà el dia 21 de maig de 2018 a les 9 

hores i finalitzarà el dia 30 de maig de 2018 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els 
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premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.   

 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  

 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril, 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret 
de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 
8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017, 
estableix que la  competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
“Cert o fals sobre curiositats de les comarques de Barcelona”, el text literal del 
qual és el següent: 

 
“Bases del concurs «Cert o fals sobre curiositats de les comarques de Barcelona»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el concurs «Cert o fals sobre curiositats de les 
comarques de Barcelona» a través del canal corporatiu de Facebook de Barcelona és molt 
més. 
 
En el concurs podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i 
amb perfil personal a la xarxa social Facebook. 
 
La Diputació de Barcelona convida els usuaris a participar al concurs responent si són 
certes o falses les 6 preguntes sobre curiositats de les comarques de Barcelona. Entre tots 
els participants que hagin respòs correctament les 6 preguntes es farà un sorteig a través de 
la plataforma Easy Promos per determinar un guanyador. 

 
Segon. Organització 
 
El concurs «Cert o fals sobre curiositats de les comarques de Barcelona» està 
organitzat per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les bases 
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es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina corporativa 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook de Barcelona és molt més.  
3. Disposar de perfil personal públic a la xarxa social Facebook perquè els organitzadors 

puguin contactar-hi. 
4. Respondre les 6 preguntes relacionades amb la promoció «Cert o fals sobre 

curiositats de les comarques de Barcelona». També hauran de completar un formulari 
amb les seves dades (nom, cognoms i correu electrònic) i facilitar el consentiment per a 
la recollida i tractament de les seves dades i per la tramesa d’informació, notícies, 
publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona.  

5. La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook 
que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms. 

 
Quart. Calendari d’inscripció al concurs  
 
El període per participar al concurs comença el 21 de maig de 2018 a les 9 hores i finalitza 
el 30 de maig de 2018 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que 
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma de 
Facebook, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà un únic guanyador. El premi consisteix en una activitat per a 4 persones que 
combina La Ruta de les tines amb tast de vins, un àpat de temporada maridat amb vins de 
la DO Pla de Bages al Kursaal Espai Gastronòmic i una visita al Carrer del Balç. El termini 
per a gaudir del premi serà de sis mesos des de la seva comunicació mitjançant missatge a 
Facebook. El premi està valorat en 250 € IVA inclòs i serà a càrrec de Diputació de 
Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://www.facebook.com/legal/terms
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2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants que hagin respost correctament les 6 
preguntes a través de la plataforma per a premis Easy Promos, plataforma que tria de forma 
aleatòria el guanyador entre tots els participants. El dia 1 de juny de 2018 la Diputació de 
Barcelona comunicarà el premi al guanyador mitjançant un missatge privat a Facebook. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de 
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual 
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Facebook, el 
seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.  
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i es podrà donar el premi a la persona que hagi quedat seleccionada a 
continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc de lliurament del 
premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs està adreçat persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a 
contactar amb les persones guanyadores, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, 
webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran 
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador que s’incorporaran a l’arxiu 
històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida. 
 
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran 
mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 

mailto:mercatsbcn@mercatsbcn.cat
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electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@dba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que creiem que per 
aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si 
ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Li recordem que els serveis prestats per la xarxa social Facebook, tercer proveïdor, es 
regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://www.facebook.com/about/privacy/. El fet de ser usuari d’aquest servei implica que 
l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i 
condicions de Facebook, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot 
reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui informació 
personal sobre vostè, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i 
assetjament.    
 
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions 
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció 
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no 
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació 
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la 
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta 
amb ell. 
 
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest 
concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://www.facebook.com/about/privacy
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causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de dos-
cents cinquanta euros (250 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i, a 
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport a projectes específics del 
Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim 
regulador i l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 509/17). El centre gestor de la 
Diputació de Barcelona responsable del Programa és la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 

 
2. Amb aquest Programa es pretén millorar la qualitat dels polígons de la demarcació 

a través d’inversions d’alt impacte adreçades a incrementar la competitivitat de les 
empreses que hi estan implantades i, en aquest sentit, afavorir el creixement 
empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat. 

 
3. El Programa s’articula a través de dues línies de suport: 
 

a. Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions 
d’alt impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons 
urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió 
suficient perquè les diferents empreses i els polígons que el conformen puguin 
desenvolupar iniciatives conjuntes. 

 
b. Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament 

d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé 
d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una 
continuïtat actual o tendencial. 

 
4. El pressupost màxim de què es dota el Programa és de 15.000.000,00 euros, 

distribuïts de la manera següent, amb una previsió estimativa entre les aplicacions 
pressupostàries indicades, en funció de la naturalesa de la despesa: 

 
Línia de 
suport 

Quantia 2018 
(euros) 

Quantia 2019 
(euros) 

Quantia 2020 
(euros) 

Quantia 
total (euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

Línia de 
suport a plans 

integrals 
1.500.000 3.000.000 3.000.000 7.500.000 

G/30103/43300/762 
G/30103/43300/462 

Línia de 
suport a 
projectes 
específics 

1.500.000 6.000.000 - 7.500.000 
G/30103/43300/762 
G/30103/43300/462 

 
5. El règim del Programa estableix, en el seu article 12, que els ajuts es concedeixen 

per mitjà del procediment de concurrència competitiva, previ estudi de les 
sol·licituds presentades, i una vegada valorades i classificades de conformitat amb 
els criteris de valoració establerts a l’article 18. 

 
6. D’acord amb l’article 21 del règim del Programa, s’ha de tramitar un procediment 

de concessió dels ajuts específic per a cada línia de suport, a resoldre en un 
termini no superior a quatre mesos, des de la data en què finalitzi el corresponent 
termini de presentació de sol·licituds. 

 
7. En aquest sentit, cada línia compta amb un termini de sol·licitud propi. El termini 

de sol·licitud de la Línia de suport a plans integrals va finalitzar el passat 9 de 
març de 2018, i actualment el centre gestor està instruint les sol·licituds 
presentades, mentre que el de la Línia de suport a projectes específics va 
finalitzar el 12 de gener de 2018. 

 
8. Pel que fa a aquesta Línia de suport a projectes específics, durant el termini de 

sol·licitud, que, com s’ha referit, va finalitzar el 12 de gener de 2018, s’han 
presentat 72 sol·licituds, que ja han estat instruïdes. Com a resultat de la 
instrucció, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha emès un 
informe en data 26 de març de 2018, el qual s’incorpora a l’expedient, i que conté 
l’explicació de la manera com s’han ponderat els criteris de valoració establerts i 
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dels aspectes rellevants de la fase d’instrucció. En aquest informe també es deixa 
constància de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud i, respecte de les 
sol·licituds que no s’han pogut valorar, bé perquè incomplien els requisits 
preestablerts, bé perquè els destinataris han desistit d’elles, també s’informa de la 
motivació que concorre en cada cas per a la seva denegació. 

 
9. L’informe també recull que, dels 6.000.000,00 euros previstos inicialment per a la 

Línia de suport a projectes específics per a l’any 2019, es proposa concedir 
finalment 5.909.924,93 euros. La quantitat restant de 90.075,07 euros es proposa 
destinar-la a la Línia de suport als plans integrals, supòsit de redistribució previst a 
l’article 13.3.b) del règim. 

 
10. A l’efecte d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat a què es refereix l’article 20 del règim. De les decisions adoptades en 
aquesta reunió, celebrada en data 17 d’abril de 2018, el secretari de l’òrgan n’ha 
estès acta, la qual s’incorpora a l’expedient. 

 
11. L’òrgan ha validat el resultat de la instrucció de la Línia de suport a projectes 

específics, i que s’ha plasmat en l’esmentat informe, amb la qual cosa es pot 
resoldre el procediment de concessió d’ajuts en el termini establert. 

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

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

 
2. 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, de 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 març. 

 
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. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport a 
projectes específics del Programa complementari de modernització de polígons, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe emès pel 
centre gestor responsable, el qual s’incorpora a l’expedient, validat per l’òrgan 
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col·legiat regulat a l’article 20 del règim del Programa, i, en conseqüència, aprovar les 
concessions d’ajuts i les desestimacions que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts següents, en el marc de la Línia de suport a 
projectes específics del Programa complementari de modernització de polígons: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Any 
Import / 

any 
Aplicació 

pressupost 
Op. 

comptable 
Posició 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuaci

ó 
Observacions 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 

P0800700
G 

Torrent d'en Puig: 
inversions 

estratègiques per 
un polígon més 

eficient, sostenible 
i competitiu 

102.617,17 
2018 
2019 

20.343,56 
82.273,61 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

020 
021 

1840000686 
18/X/25751

5 
75.00 

Import sol·licitat corregit: 
102.617,17 eur. Original: 

125.000,00 eur. 
Actuació no elegible: 

estesa de cable de fibra 
òptica 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 

Avantprojecte 
d'implantació d'un 
carril bici des de la 
rotonda sud de la 

ronda Santa 
Maria, fins a la 

rotonda sud de la 
carretera de B 

141; i 
pavimentació de 
l'avinguda Torre 
Mateu entre el 
carrer Molí d'en 

Planes i la 
carretera B 141 

630.000,00 

2018 
2018 
2019 
2019 

10.036,11 
38.711,06 
10.036,11 
571.216,7

2 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/462 
G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 
1803001656 

031 
032 
033 
034 

1840000776 
18/X/25752

0 
71.50 

 

Ajuntament 
de Cardedeu 

P0804500
G 

MODERNITZACI
Ó PAE SUD DE 

CARDEDEU 2018 
357.897,06 

2018 
2018 
2019 

15.560,73 
80.943,91 
261.392,4

2 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 

010 
011 
012 

1840000556 
18/X/25751

1 
78.50 

 

Ajuntament 
de Cardona 

P0804600
E 

Millora de la 
canalització 

d’aigües residuals 
i del ferm de les 
voreres del PAE 
La Cort, Cardona 

373.218,70 
2018 
2018 
2019 

6.242,38 
54.000,99 
312.975,3

3 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 

015 
016 
017 

1840000816 
18/X/25751

3 
76.58 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Any 
Import / 

any 
Aplicació 

pressupost 
Op. 

comptable 
Posició 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuaci

ó 
Observacions 

Ajuntament 
de Granollers 

P0809500
B 

Millora de les 
infraestructures i 
serveis dels c. 

Doctor Trueta i c. 
Alfred Nobel al 

Polígon industrial 
Font del Radium 

de Granollers, per 
adaptar-lo a les 
dinàmiques del 

seu entorn 

700.000,00 
2018 
2019 

75.500,20 
624.499,8

0 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

004 
005 

1840000876 
18/X/25750

7 
83.00 

 

Ajuntament 
de Llinars del 

Vallès 
P0810500I 

Substitució de 
l'enllumenat públic 

dels polígons 
industrials de 

Llinars del Vallès 

155.805,40 
2018 
2019 

42.011,92 
113.793,4

8 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

013 
014 

1840000455 
18/X/25751

2 
78.01 

 

Ajuntament 
de Manresa 

P0811200
E 

Modernització 
Polígons 

Industrials de 
Manresa 

407.474,02 
2018 
2018 
2019 

6.300,00 
103.572,7

4 
297.601,2

8 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 

037 
038 
039 

1840000672 
18/X/25752

2 
71.00 

Import sol·licitat corregit: 
452.748,91 eur. Original: 

522.748,91 
Actuació no elegible: 

estudi de viabilitat pjte 
xarxa calor/fred no 
relacionat amb les 

inversions sol·licitades 

Ajuntament 
de Masquefa 

P0811800
B 

ACTUACIONS DE 
MILLORA DEL 

POLÍGON 
INDUSTRIAL LA 

PEDROSA 

765.000,00 
2018 
2019 

130.563,6
9 

634.436,3
1 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

029 
030 

1840000829 
18/X/25751

9 
72.50 

 

Ajuntament 
de Mollet del 

Vallès 

P0812300
B 

Projecte de Millora 
dels Polígons 

d'Activitat 
Econòmica de 
Can Magarola i 

Can Prat a Mollet 
del Vallès 

234.326,58 
2018 
2019 

63.184,65 
171.141,9

3 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

022 
023 

1840000757 
18/X/25751

6 
75.00 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Any 
Import / 

any 
Aplicació 

pressupost 
Op. 

comptable 
Posició 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuaci

ó 
Observacions 

Ajuntament 
de Palau-

solità i 
Plegamans 

P0815500
D 

Projecte d'obres 
de reurbanització 
Polígon Industrial 
Can Cortès Nord 

450.000,00 
2018 
2019 

48.535,84 
401.464,1

6 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

006 
007 

1840000675 
18/X/25750

9 
79.20 

 

Ajuntament 
de Polinyà 

P0816600
A 

Pla de 
modernització i 

millores als 
polígons de 

Polinyà 

772.000,00 
2018 
2019 

208.164,8
3 

563.835,1
7 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

018 
019 

1840000690 
18/X/25751

4 
75.00 

 

Ajuntament 
de Puig-reig 

P0817400
E 

Projecte de 
modernització dels 

serveis dels 
polígons 

industrials del 
municipi de Puig-

reig 

76.320,95 
2018 
2018 
2019 

899,22 
19.680,23 
55.741,50 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 

024 
025 
026 

1840000721 
18/X/25751

7 
74.00 

Import sol·licitat corregit: 
84.801,05 eur. Original: 

100.912,97 eur. 
Actuació no elegible: 
plafons amb directori 

empresarial (promoció) 

Ajuntament 
de Sant 

Fruitós de 
Bages 

P0821200
C 

CONJUNT 
D'ACTUACIONS 

PER A LA 
MODERNITZACI

Ó DELS 
POLÍGONS 

INDUSTRIALS DE 
SANT FRUITÓS 

DE BAGES 

671.556,62 
2018 
2019 

181.080,9
2 

490.475,7
0 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

008 
009 

1840000869 
18/X/25751

0 
78.72 

 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800
H 

Sant Quirze 
Polígons Actius 

531.307,80 
2018 
2018 
2019 

13.750,41 
62.089,89 
455.467,5

0 

G/30103/43300/4626
2 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 
1803001656 

001 
002 
003 

1840000669 
18/X/25750

6 
87.00 

 

Ajuntament 
de Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000
B 

PROJECTE 
ESPECÍFIC DE 

MODERNITZACI
Ó DE POLÍGONS 

2018 

675.000,00 
2018 
2019 

182.009,4
0 

492.990,6
0 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

027 
028 

1840000858 
18/X/25751

8 
73.79 

 

Ajuntament 
de Taradell 

P0827800
D 

Millora dels 
Polígons 

industrials El Vivet 
i Castellets 

400.556,45 
2018 
2019 

108.007,4
7 

292.548,9
8 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

035 
036 

1840000775 
18/X/25752

1 
71.00 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Any 
Import / 

any 
Aplicació 

pressupost 
Op. 

comptable 
Posició 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi XGL 
Puntuaci

ó 
Observacions 

Ajuntament 
de Vilassar 

de Mar 

P0821700
B 

Millora de 
l'enllumenat públic 

del Polígon 
Industrial Els 

Garrofers 

106.844,18 
2018 
2019 

28.809,85 
78.034,33 

G/30103/43300/7626
2 

G/30103/43300/762 

1803001656 
1803001656 

040 
041 

1840000864 
18/X/25752

4 
70.50 
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Tercer. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds 
següents, en el marc de la Línia de suport a projectes específics del Programa 
complementari de modernització de polígons: 
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació Observacions 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 
MILLORA DE LA MOBILITAT DE LA VIA 
D'ACCÉS I ELS VIALS INTERNS DELS 
POLÍGONS DEL CROS I CAN NEGOCI 

1840000846 61.00   

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Programa de millora de la competitivitat del 

Polígon Industrial d'Artés 
1840000768 70.00   

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 
Modernització del Polígon del Soler i el 

Punsic 
1840000832 51.50 

Actuació no elegible: estesa 
de cable de fibra òptica 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 
MODERNITZACIÓ I ADEQUACIÓ DEL 

POLÍGON DE SANTA MARGARIDA 
1840000706 30.50 

Actuació no elegible: estesa 
de cable de fibra òptica 

Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 
Projecte per a les obres de millora del ferm 

de les voreres i vegetació del polígon 
industrial (PAE) La Borda 

1840000828 62.00   

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 
Pla de modernització de polígons a 

Castellgalí 
1840000579 69.93   

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 
Millora de les infraestructures i serveis del 
polígon industrial el Vapor de Castellterçol. 

1840000750 65.70   

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 

PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL: RENOVACIÓ 

XARXA AIGUA POTABLE I 
INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA SE 

SEGURETAT ANTI-INTRUSIÓ 

1840000831 56.00   

Ajuntament de Cercs P0826800E 
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES I 

DELS SERVEIS DEL CENTRE 
D'EMPRESES DE CERCS (BERGUEDÀ) 

1840000843 62.00   

Ajuntament de Cervelló P0806700A 
Millora i modernització dels PAE de 

Cervelló en referència a les 
telecomunicacions, seguretat i energia 

1840000839 51.50   

Ajuntament de Gelida P0809000C 
Projecte d'urbanització per millorar les 
infraestructures i serveis dels polígons 

d'activitat econòmica de Gelida 
1840000698 52.00   
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació Observacions 

Ajuntament de Gironella P0809100A 

PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DELS 
PAE MUNICIPALS DE CAL RAFALET, 
CAN GINYOLA I CAMP DELS PALS AL 
TERME MUNICIPAL DE GIRONELLA 

1840000689 68.25   

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 
Modernització del polígon La Plana d'en 

Florit 
1840000824 67.00 

Actuacions no elegibles: 
planell directori (promoció) i 

zona de residus 

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 
Millora de polígons. Les Franqueses del 

Vallès 
1840000767 61.70 

Actuació no elegible: 
reconversió parcial 

Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 

P0811600F 
Rehabilitació paviments vials. 

Infraestructura-desplegament de la fibra 
òptica. Polígon industrial Torruella. 

1740046777 44.00   

Ajuntament de Martorell P0811300C 
PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DEL 
POLÍGON LA TORRE DE MARTORELL 

1840000861 61.00   

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 
PROJECTE PLA DE MODERNITZACIÓ 

DELS POLÍGONS DE MOLINS DE REI (EL 
PLA I RIERA DEL MOLÍ) 

1840000774 42.00   

Ajuntament de Montmeló P0813400I 
Construcció de vial de connexió entre els PI 

El Raiguer i Concentració Industrial 
Vallesana 

1840000857 39.00   

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 
Intervenció puntual de millora del Polígon 

Industrial "La xarmada" 
1840000620 46.50   

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 
Nova xarxa d'abastament d'aigua potable al 

polígon industrial Llevant 
1840000820 63.50   

Ajuntament de Piera P0816000D 

PROJECTE DE ROTONDA A LA CRUÏLLA 
ENTRE LA B-224 I LA CARRETERA DE 

CAN AGUILERA I VORERA DE 
CONNEXIÓ FINS AL POLÍGON 

INDUSTRIAL, AL TERME MUNICIPAL DE 
PIERA. 

1740047395 49.50   

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Substitució de lluminàries i millora del 

paviment asfàltic als polígons de Sallent 
1840000826 61.00   

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 
Millora de la mobilitat als polígons 

industrials de Sant Adrià de Besòs. 
Connexió dels polígons de Sant Adrià. 

1840000766 43.50   
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació Observacions 

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 

ACTUACIÓ DE MILLORA DE LA 
URBANITZACIÓ ALS SECTORS 
(PAES)10, 11 I 12 DE LA ZONA 

INDUSTRIAL NORD EST AL MUNICIPI DE 
SANT ANDREU DE LA BARCA. 

BARCELONA 

1840000734 39.00   

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 
Millora de les infraestructures bàsiques del 

PAE Molí de les Planes de Sant Celoni 
1840000667 54.90 

Actuació no elegible: tòtems 
promocionals de les 

empreses (promoció) 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 
Passera de vianants i bicicletes entre Can 

Ametller i Can Cabassa 
1840000838 56.50   

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 
Construcció de Rotonda d'Accés al Polígon 

Industrial La Masia 
1840000772 70.00   

Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 
Millora de la pavimentació dels vials entre 
els polígons industrials Ca n'Estella i Ca 

n'Estella Ampliació 
1840000765 44.00   

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 
ADEQUACIÓ I MILLORA DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL PLA DE LA COSTA 
1840000644 57.00   

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 
Carril bici al C/Ponce de León, de connexió 

entre Barri Sud i Mas Lluí 
1840000866 16.00   

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 

URBANITZACIÓ DEL PASSATGE DE LA 
INDÚSTRIA I TRAM FINAL DEL CARRER 

SANT ANTONI M. CLARET, DE SANT 
LLORENÇ SAVALL 

1840000835 55.50   

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 

PROJECTE BÀSIC PER A LA 
REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DE 

LA VIALITAT I ELS SERVEIS 
URBANÍSTICS DE L'ANTIC SECTOR 

INDUSTRIAL 

1840000875 61.50   

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 
Modernització Polígon Industrial de Sant 

Pol de Mar 
1840000725 47.50   

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 
Millores de les infraestructures i serveis del 

Polígon industrial Els Vinyets-Els Fogars 
1840000836 60.50   

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H Millora del Polígon Industrial de Salelles 1840000877 59.00   
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació Observacions 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 
MILLORA I MODERNITZACIÓ DE 

DIFERENTS POLÍGONS INDUSTRIALS 
DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

1840000881 55.50   

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

ADEQUACIÓ PAVIMENTACIÓ, 
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I CREACIÓ 

D'APARCAMENTS. POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE SANTA EUGÈNIA DE 

BERGA 

1840000787 60.50   

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 

Millora i actualització de la pavimentació i 
enllumenat públic del sector Est (2a fase), i 
millora de l'accessibilitat del Polígon Casa 

Nova 

1740048935 53.50   

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
MILLORA DE L'ENLLUMENAT ALS 

POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANTA 
MARIA DE PALAUTORDERA 

1840000733 68.50   

Ajuntament de Santpedor P0819100I 
Millores als polígons d'activitat econòmica 

de Santpedor 
1840000751 62.00   

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 

Renovació del clavegueram, renovació de 
la xarxa de subministrament d'aigua 

potable, millora de pavimentació de vials i 
voreres i senyalització viaria vertical i 

horitzontal, dels carrers Torrent d´en Baiell, 
Cementiri Nou i Notari Jesus Led, del 

polígon industrial Can Clapers de 
Sentmenat 

1840000852 59.00   

Ajuntament de Seva P0826900C 
Modernització de Polígons d'Activitat 

Econòmica de Seva 
1840000792 55.50   

Ajuntament de Sora P0827200G 
Projecte executiu per a la millora del 

Polígon Industrial la Teuleria del Serradet 
1840000735 63.00   

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Rehabilitació de paviments i xarxa 
d'enllumenat del Polígon Can Bas 

1840000664 50.50   

Ajuntament de Súria P0827400C 
MILLORES PUNTUALS ALS POLÍGONS 
INDUSTRIALS DEL MUNICIPI DE SÚRIA 

1840000748 69.25   

Ajuntament de Tordera P0828400B 
Projecte d'arranjament de la vialitat del 

Polígon Industrial Can Verdalet 
1740048803 50.00   
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació Observacions 

Ajuntament de Torelló P0828500I 
Millora d'accessos de vianants al polígon 

Mas les Vinyes 
1840000115 55.00   

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D PLA DE MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS 1840000784 66.00   

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 
Millora de la mobilitat, l'accessibilitat i la 
connexió entre els polígons locals de la 

zona industrial SUD 
1840000800 50.00   

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 
Rehabilitació polígon industrial Serra d'en 

Pons 
1740046824 55.25   

Ajuntament del Bruc P0802500I 
DOTACIÓ DE XARXA DE FIBRA ÓPTICA 

AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL BRUC 
1840000789 65.50 

Actuació no elegible: estesa 
de cable de fibra òptica 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 
ELIMINACIÓ D'UN ABOCAMENT 

DIRECTE A MEDI EN EL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE CAN ROCA 

1840000863 67.00   

Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 

Desplegament infraestructures soterrades 
que permeti dotar de connectivitat d'alta 

capacitat a les empreses del polígon 
industrial el Gall d'Esplugues de Llobregat 

1840000862 60.00   

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 
REHABILITACIÓ DEL PONT D'ACCÉS 
ALS POLÍGONS INDUSTRIALS KAO, 

CTRA. LA PUDA I CAN VINYALS 
1840000825 69.50   
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Quart. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds següents, en el 
marc de la Línia de suport a projectes específics del Programa complementari de 
modernització de polígons: 
 

Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Motivació 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Projecte d'obres de 

reurbanització Polígon 
Industrial Can Cortès Nord 

1840000627 Sol·licitud duplicada 

 
 
Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 7.409.924,93 euros (set milions 
quatre-cents nou mil nou-cents vint-i-quatre euros amb noranta-tres cèntims), amb 
càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu següents: 
 
Any 2018 
 

Aplicació pressupostaria Quantia (EUR) 

G/30103/43300/76262 1.447.211,15 

G/30103/43300/46262 52.788,85 

Total 1.500.000 

 
 
Any 2019 
 

Aplicació pressupostaria Quantia (EUR) 

G/30103/43300/762 5.899.888,82 

G/30103/43300/462 10.036,11 

Total 5.909.924,93 

 
 
Sisè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts aprovats i SUPEDITAR 
l’efectivitat dels ajuts amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 a la condició 
suspensiva que en el pressupost 2019 s’hi consigni el crèdit corresponent. 
 
Setè. 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 els hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 
Vuitè. APROVAR la redistribució de la quantia total assignada entre les diferents línies 
de suport del Programa complementari de modernització de polígons del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” com a conseqüència de l’excedent de 90.075,07 euros a 
la Línia de suport als plans específics a l’anualitat 2019: 
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Línia de suport 
Quantia inicial 2019 

(euros) 

Variació respecte 
de quantia inicial 

2019 (euros) 

Quantia definitiva 
2019 (euros) 

Línia de suport a 
plans integrals 

3.000.000 +90.075,07 3.090.075,07 

Línia de suport a 
projectes específics 

6.000.000 -90.075,07 5.909.924,93 

 
 
Novè. APROVAR el model normalitzat de justificació de despeses de la Línia de 
suport a projectes específics del Programa complementari de modernització de 
polígons P4-021-16, que s’inclou en l’annex 1, que forma part del present dictamen. 
 
Desè. APROVAR la incorporació del tràmit de justificació en la seu electrònica 
corporativa, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat 
tràmit, que s’inclou en l’annex 2, que forma part del present dictamen 
 
Onzè. DETERMINAR 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 a l'apartat indicat en l'acord anterior. 
 
Dotzè. 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. 
 
Tretzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 21.4 del règim del 
Programa complementari de modernització de polígons, la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del dictamen 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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ANNEX 2 al dictamen de resolució del procediment de concessió d’ajuts de la Línia de 
suport a projectes específics del Programa complementari de modernització de 
polígons, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
 
Programa complementari de modernització de polígons 
 
P4 Justificació  
 
Què permet? 
 
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el 
marc del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 
Qui el pot realitzar? 
 
Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
Línia de suport als plans integrals 
 
El període d’execució comprèn de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. 
 
Excepcionalment, s’admetran justificacions de despesa realitzades des de l’1 de gener de 
2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de 
despesa, en els termes de l’article 10.3 del règim del programa. 
 
La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions 
parcials cada sis mesos: 
 

- Primera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre de 2018 

- Segona justificació parcial: entre l’1 i el 30 d’abril de 2019 

- Tercera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre de 2019 

- Justificació final: entre l’1 i el 31 de març de 2020. 
 
Línia de suport a projectes específics  
 

El període d’execució comprèn de l’1 de gener del 2018 fins al 30 de juny del 2019.  
 

Excepcionalment, s’admetran justificacions de despeses realitzades des del’1 del gener del 
2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de 
despesa, en els termes de l’article 10.3 del règim del programa. 
 

La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions 
parcials cada sis mesos: 
 

- Primera justificació parcial: entre l’1 de setembre i l’1 d’octubre de 2018 

- Segona justificació parcial: entre l’1 de març i l’1 d’abril de 2019 

- Justificació final: entre l’1 i el 30 de setembre de 2019. 
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Quina documentació cal aportar? 
 
Línia de suport a projectes integrals: model normalitzat P4-022-16. 
 
Línia de suport a projectes específics: model normalitzat P4-021-16. 
 
On i com es fa? 
 
Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions "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. 
 
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’interventor i/o de secretari-interventor poden signar i 
presentar justificacions de despesa. 
 
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. 
 
Quan es dóna resposta? 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 
30 dies des de l'entrada de la documentació. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor 
responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient: 
 
 Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a 

la seva revisió per part de la Diputació. 
 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 documentació, l'existència de 
defectes esmenables. 

 En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat 
defectes esmenables. 
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Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data de 26 d’octubre de 2017.” 
 

S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Sí. He demanat la paraula, també, una mica en 
representació d’algun dels ajuntaments que han concorregut en aquesta convocatòria i 
apuntar, doncs, que per a properes seria important que l’import es pogués 
incrementar. És a dir, vista la necessitat que hi ha, per part de molts municipis, de 
poder accedir a fons per dinamitzar els polígons, estaria bé tornar a fer una 
convocatòria amb més recursos, i, sobretot, que algun dels criteris que s’han baremat 
quedin millor clarificats a l’hora de ponderar els ajuts, perquè alguns no acaben de 
quedar-nos, al nostre parer, suficientment clars. 
 
I la senyora presidenta diu: Molt bé. Doncs ho transmetrem, també, a la 
vicepresidència i mirarem de treballar-ho. I tot seguit dona la paraula al diputat senyor 
Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Sí. Gràcies, senyora presidenta. Bé, avui la Junta 
de Govern probablement, doncs, aprovarà aquest punt i ens agradaria saber quina és 
la valoració que en fa, d’aquest programa complementari, en concurrència competitiva, 
atès que recentment hi  va haver un altre programa complementari que es va aprovar i 
després, doncs, va haver d’ampliar la seva dotació pressupostària. I en tot cas quin és 
el retorn que, per part de diferents ajuntaments, els hi hagi pogut arribar sobre la 
probable aprovació d’aquest dictamen en el dia d’avui. Gràcies. 
 
La senyora presidenta respon dient: Gràcies. En tot cas li traslladarem al 
vicepresident, que avui no ha pogut venir, perquè en Informativa pugueu fer la 
valoració corresponent. D’acord? Moltes gràcies.  
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar una despesa en favor de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de 
procedir a tramitar el pagament de l’actuació derivada de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” justificada en temps i 
forma.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 25 d’abril de 

2013, el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en 
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
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2015”, que, vist el règim especial de què gaudeix el municipi de Barcelona, regula 
les actuacions a dur a terme entre ambdues institucions (acord núm. 165/13). Les 
actuacions que es van incloure són: “Palau Llió i Museu Verdaguer”, “Castell de 
Montjuïc”, “Dipòsit Rei Martí”, “Consorci Drassanes Museu Marítim” i “Adequació 
Anella Olímpica”. El termini d’execució inicial d’aquestes actuacions acabava el 31 
de desembre de 2017, i el de justificació, el 31 de març de 2018. Les parts van 
subscriure el referit conveni el 10 de maig de 2013. 

 
2. En data 26 de juny de 2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar 

addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, als efectes 
d’ajustar els imports per anualitats i per projectes, adequar-los a les necessitats 
d’execució de les obres previstes i incloure el Museu Etnològic en l’actuació 
relativa a museus (acord núm. 308/14). Les parts van subscriure la referida 
addenda en data 30 de juliol de 2014. 

 
3. En data 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar 

addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per incloure-
hi actuacions de millores en els centres educatius de la ciutat gestionats pel 
Consorci d’Educació de Barcelona (acord núm. 552/14). Les parts van subscriure 
la referida addenda en data 6 de febrer de 2015. 

 
4. En data 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar 

addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per incloure-
hi actuacions de suport al pla d’inversió de millores de centres educatius (acord 
núm. 42/15). Les parts van subscriure la referida addenda en data 22 d’abril de 
2015. 

 
5. En data 28 de gener de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar 

addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per 
redistribuir els imports entre dues de les actuacions aprovades (acord núm. 
14/16). Les parts van subscriure la referida addenda en data 20 d’abril de 2016. 

 
6. En data 18 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar 

addenda al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per tal 
d’ampliar fins el 31 d’octubre de 2018 els terminis de l’actuació conveniada 
“Dipòsit Rei Martí”, l’import pendent de la qual ascendia a 199.382,60 euros, i 
acceptar la renúncia de 36.207,33 euros de l’actuació “Museus: Palau Llió, Museu 
Verdaguer i Etnològic” (acord núm. 692/17). Les parts van subscriure la referida 
addenda en data 19 de gener de 2018. 

 
7. De les actuacions conveniades, totes estan justificades i pagades per l’import 

concedit, llevat les actuacions “Dipòsit Rei Martí”, el termini de la qual s’ha ampliat, 
i “Castell de Montjuïc”, de la que resta un saldo de 23.192,56 euros, i que, d’acord 
amb el conveni, s’havia d’executar com a molt tard el 31 de desembre de 2017 i 
justificar en data 31 de març de 2018. 
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8. En data 28 de març de 2018, dins de termini, l’Ajuntament de Barcelona ha 
presentat la justificació final de l’esmentada actuació “Castell de Montjuïc”. El 
saldo pendent de justificar d’aquesta actuació, no obstant, no es va incorporar 
com a romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018. Per fer possible el 
pagament, aquesta Direcció de Serveis de Cooperació Local va promoure la 
dotació dels recursos necessaris per a cobrir les actuacions amb saldos pendents 
mitjançant la modificació de crèdit 4/2018, aprovada pel Ple de 22 de març de 
2018.  

 
9. Un cop es disposa de crèdit a l’aplicació pressupostària, escau habilitar-lo amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detallen a l’acord primer del 
present dictamen, amb l’objecte de procedir a la tramitació dels pagaments dels 
imports que han quedat justificats en temps i forma per l’ens. 

 
10. En definitiva, es tracta d’un acte necessari per a complir amb els requeriments de 

gestió pressupostària i comptable del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els 
efectes del qual es despleguen a nivell exclusivament intern, i que en cap cas 
suposa un increment de l’ajut concedit. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i 
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, 
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de 
setembre de 2017), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el 
convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000,00 euros. 
 
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. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de vint-i-tres mil cent noranta-
dos euros amb cinquanta-sis cèntims (23.192,56 euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del vigent pressupost corporatiu G/13200/94210/76240, amb l’objecte 
de procedir a tramitar el pagament de l’actuació següent, en el marc del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que ha quedat justificada en temps i 
forma: 
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Ens 
destinatari 

NIF Actuació 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 

Import de 
l’autorització i 

disposició (EUR) 

Núm. 
document 
comptable 

Posició 

Ajuntament 
de Barcelona 

P0801900B 

Actuacions en el 
marc del conveni 
de col·laboració 

2012-2015: 
Castell de 
Montjuic 

36.963.792,67 
euros, dels quals 

8.661.797,00 
euros 

corresponent a 
“Castell de 
Montjuïc” 

23.192,56 1803001765 1 

 

Servei de Programació 
 

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 ed. hab. dotacional i comissaria PL”, 
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 12 abril de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció ed. hab. dotacional i 
comissaria PL”, 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 
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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 ed. hab. dotacional i comissaria 

PL 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  2.712,14 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 11/2018 
* 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 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 20.000,00 €, a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, va presentar en data 20 abril de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2018”, 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. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès  
Actuació:  Inversions 2018 
Import crèdit:  20.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  281,54 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 16/2018 
* 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 20.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000,00 €, a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació espais OAC”, 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 Vilafranca del Penedès, va presentar en data 13 abril de 2018 una 

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

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
Actuació:  Rehabilitació espais OAC 
Import crèdit:  55.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  774,23 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2018 
 
* 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 55.000 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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15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 120.000,00 €, a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, per a finançar l’actuació local “Ampliació cementiri municipal”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va presentar en data 13 abril de 2018 una 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

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

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

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

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

 
Ens local:  Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
Actuació:  Ampliació cementiri municipal 
Import crèdit:  120.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  1.689,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 13/2018 
 
* 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 120.000 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 34.021,66 €, a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
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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. 
 
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 
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locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per 
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet presentà en data 05/04/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.585.534,29 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 Vicenç de 
Castellet. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.585.534,29 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 1.585.534,29 EUR amb una 
subvenció d’import de 34.021,66 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 34.021,66 EUR a l'Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 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 05/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, 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 Promoció Econòmica i Ocupació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la patronal 
PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament 
del Programa Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. i 9a.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets.  
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Local (en endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 98 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Aquests ens 
locals atenen anualment més de 34.014 empreses prestant serveis de 
sensibilització empresarial, d’assessorament i d’informació. 

 
2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL, 

sempre des d’una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport 
als ens locals de la demarcació de Barcelona, mitjançant la realització d’accions 
destinades a afavorir la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els 
recursos i els serveis disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a 
les necessitats dels ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement 
d’empreses, i des d’una perspectiva territorial sostenible i competitiva. 

 
3. La patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), en endavant 

PIMEC, que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els/les 
autònoms/es de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i 
acompanyament del col·lectiu empresarial. 

 
4. PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un model 

de patronal en el que, més enllà de defensar els interessos de les pimes i els/les 
autònoms/es en tots els fòrums de consulta i de debat de l’Administració Local, 
Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel 
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foment del seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis 
professionals. 

 
5. Existeix un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la província de 

Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten recursos i 
suport extern per poder desenvolupar-lo. 

 
6. En data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni marc, (ref. C- 866/12), entre 

Diputació de Barcelona i PIMEC, a fi d’establir la col·laboració entre ambdues 
entitats, pel tal de promoure accions de millora de la competitivitat de les 
empreses del territori de la província de Barcelona.  

 
7. En data 23 de juliol de 2012 es va signar conveni específic entre Diputació de 

Barcelona i PIMEC, per posar en marxa un projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la província de 
Barcelona, de manera que poguessin assolir un pla de creixement i les eines de 
recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, (ref. C-799/12). 

 
8. Atesa la valoració positiva en termes de satisfacció i resultats, es va determinar la 

seva configuració amb caràcter de programa (Programa Accelera el Creixement) i, 
amb voluntat de continuïtat per ambdues parts, es van signar sengles convenis 
específics de data 25 de setembre de 2013, (Ref. C-818/13), per a les edicions 2a 
i 3a, i de 29 de desembre de 2014, (Ref. C-1668/14), per portar a terme les 
edicions 4a., 5a. i 6a. 

 
9. Entre els anys 2012 i 2017 s’han presentat un total de 504 candidatures, amb un 

nivell elevat de satisfacció de les 297 empreses participants. 
 
10. Vista la importància del creixement empresarial i l’impacte del programa en 

increments de facturació, en beneficis abans d’impostos, en llocs de treball, i 
atenent el nivell de satisfacció de les empreses participants de les diferents 
edicions del programa es considera oportú donar continuïtat al programa portant a 
terme les edicions 7a., 8a. i 9a. 

 
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre Diputació de Barcelona i PIMEC, per a portar a terme el Programa 
Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. i 9a., amb una aportació màxima de 
Diputació de Barcelona de cinc-cents cinquanta mil sis-cents vuitanta-nou euros 
(550.689,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de cent vuitanta-tres mil cinc-cents 
seixanta-tres euros (183.563,00 €) per a cadascuna de les edicions, d’acord amb la 
següent distribució pressupostària: 

 
1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2018. 
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2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2019. 

3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2020. 

 

4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2021. 

 

L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’ un total de cent vuitanta-
tres mil cinc-cents seixanta-un euros (183.561,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de 
seixanta-un mil cent vuitanta-set euros (61.187,00 €) per a cadascuna de les edicions. 
 

Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret. 
 

1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 

2. Vist el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

3. Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 
d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per 
decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret 
núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017). 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i la 
patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. i 9a., d’acord 
amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA PATRONAL 
PIMEC (MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA) PER PORTAR A 
TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 7a., 8a. i 9a.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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D’una part, Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident 2on i president delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc  Castells i Berzosa, i facultat 
d'acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i  delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), 
assistit per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 
2016 (BOPB de 3 d’agost de 2016). 
 
De l’altra, la patronal PIMEC, (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en endavant 
PIMEC), representada en aquest acte pel Secretari General, Sr. Antonio Cañete i Martos, 
facultat segons escriptura d’apoderament de data 27 de setembre de 2005, atorgada davant 
el Notari D. Jose Bauza Corchs, amb número de protocol 2.864, càrrec que declara vigent i 
suficient a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (en 

endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de creació, consolidació i 
creixement de les empreses que desenvolupen els 98 ens locals proveïdors de serveis 
a les empreses de la província de Barcelona. Aquests ens locals atenen anualment 
més de 34.014 empreses prestant serveis de sensibilització empresarial, 
d’assessorament i d’informació. 

 
II. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEL, sempre 

des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als ens locals 
de la província de Barcelona per a la realització d'accions destinades a afavorir la 
consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis adequats 
a les necessitats dels ens locals en l'àmbit de la consolidació i creixement d'empreses.  

 
III. PIMEC, com a patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els/les 

autònoms/es de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i 
acompanyament del col·lectiu empresarial.  

 
IV. PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un model de 

patronal en el que més enllà de defensar els interessos de les pimes i els/les 
autònoms/es en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració Local, 
Autonòmica, Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment del 
seu creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals. 

 
V. Hi ha un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la província de Barcelona 

que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten de recursos i suport extern 
per poder desenvolupar-lo. 

 
VI. En data 23 de juliol de 2012 es va signar un conveni marc, (ref. C- 866/12), entre 

Diputació de Barcelona i PIMEC, a fi d’establir la col·laboració entre ambdues entitats, 
pel tal de promoure accions de millora de la competitivitat de les empreses del territori 
de la província de Barcelona.  

http://www.diba.cat/web/promoeco/teixit/consolidacio
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VII. En data 23 de juliol de 2012 es va signar conveni específic entre Diputació de 

Barcelona i PIMEC, per posar en marxa un projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial adreçat a empreses de l’àmbit de la província de 
Barcelona, de manera que poguessin assolir un pla de creixement i les eines de 
recolzament necessaris per a la materialització del seu pla, (ref. C-799/12). 

 
VIII. Atesa la valoració positiva en termes de satisfacció i resultats, es va determinar la seva 

configuració amb caràcter de programa (Programa Accelera el Creixement) i, amb 
voluntat de continuïtat per ambdues parts, es van signar sengles convenis específics de 
data 25 de setembre de 2013, (Ref. C-818/13), per a les edicions 2a i 3a, i de 29 de 
desembre de 2014, (Ref. C-1668/14), per portar a terme les edicions 4a., 5a. i 6a. 

 
IX. Vista la importància del creixement empresarial i l’impacte del programa en increments 

de facturació, en beneficis abans d’impostos, en llocs de treball, i atenent el nivell de 
satisfacció de les empreses participants de les diferents edicions del programa es 
considera oportú donar continuïtat al programa portant a terme les edicions 7a., 8a. i 
9a. 

 
X. Des de la 1a. fins a la 6a. edició es van presentar un total de 504 candidatures. A la 6a. 

edició s’ha detectat un increment del total de candidatures rebudes respecte a les 
anteriors edicions, així com una major presència dels Centres Locals de Serveis a les 
Empreses (en endavant CLSE), pel que fa a la difusió del programa i la identificació 
d’empreses candidates.  

 
XI. Diputació de Barcelona i PIMEC manifesten la voluntat mútua de col·laborar en les 

edicions 7a., 8a. i 9a. del programa, amb l’objectiu de fomentar el creixement del teixit 
empresarial i reforçar la competitivitat de les empreses. 

 
XII. La minuta del conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, reunida en sessió de data XXX de XXX de 2018 (ref. núm. XXX). 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents  
 

PACTES 
 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre Diputació de 
Barcelona i PIMEC per portar a terme el programa Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. 
i 9a., de manera que les empreses participants en el programa disposin d’un pla de 
creixement i un pla d’acció personalitzat, a mida de la seva empresa, i les eines de 
recolzament per tal que els plans es puguin materialitzar.   
 
Segon. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris directes del present conveni de col·laboració seran un màxim de 50 
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empreses per edició, ubicades a la província de Barcelona amb alt potencial de creixement, 
amb un total de 150 empreses, en el global de les tres edicions. 
 
Aquestes empreses hauran de ser PIME i amb voluntat d’invertir en el creixement 
empresarial.  
 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR A CADASCUNA DE LES EDICIONS 
 

El programa estarà integrat per 4 fases que composen un itinerari per a les empreses 
participants i que són les següents: 
 
FASE 0: Revisió i actualització de la metodologia i actuacions del programa. 
FASE 1: Selecció de les empreses participants. 
FASE 2: Elaboració dels plans de creixement empresarial. 
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial. 
 
La descripció de cadascuna de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.  
 
Les activitats a realitzar es podran ajustar en funció del desenvolupament del programa i del 
nombre d’empreses participants en cadascuna de les fases, prèvia validació per part del 
Comitè de Seguiment. 
 
Quart. CALENDARI DE LES ACTIVITATS 
 

El calendari de les activitats és el següent:  
 
- Per a l’edició 7a.: S’iniciarà el dia de la signatura del conveni i es preveu que finalitzi el 

31 de juliol de l’any 2019. Excepcionalment, es podran considerar activitats realitzades 
des de gener de 2018, sempre i quan estiguin vinculades a tasques preparatòries per a 
la posada en marxa de l’edició. 

- Per a l’edició 8a.: Es preveu que s’iniciï el dia 1 de gener de l’any 2019 i que finalitzi el 31 
de juliol de l’any 2020. 

- Per a l’edició 9a.: Es preveu que s’iniciï el dia 1 de gener de l’any 2020 i que finalitzi el 31 
de juliol de l’any 2021. 

 
Cinquè. COMPROMISOS DE LES PARTS  
 

1. Compromisos de Diputació de Barcelona: 
 

- Dur a terme la difusió a les empreses (directament i a través dels CLSE).  
- Garantir la qualitat i l’adequació de les metodologies i de les activitats. 
- Executar tots aquells compromisos derivats de formar part del Comitè de Direcció i 

del Comitè de Seguiment.  
- Finançar les actuacions previstes d’acord amb el percentatge de participació en el 

programa, segons s’especifica en el pacte novè. 
 

2. Compromisos de PIMEC: 
 

- Dur a terme la difusió a les empreses. 
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- Proposar l’equip de professionals.  
- Gestionar, coordinar i executar les diferents activitats de les fases 1, 2 i 3. 
- Garantir un sistema de registre d’informació permanent del programa. 
- Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les fases i l’informe final del 

programa, d’acord amb els terminis màxims establerts a l’Annex 2. 
- Presentar els informes econòmics en els terminis i formats acordats. 
- Proposar la liquidació del pressupost al finalitzar el programa. 
- Executar tots aquells compromisos derivats de formar part del Comitè de Direcció i 

del Comitè de Seguiment.  
- Finançar les actuacions previstes d’acord amb el percentatge de participació en el 

programa, segons s’especifica en el pacte novè. 
 

Sisè. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA i COMUNICACIÓ 
 
Ambdues parts podran realitzar la difusió del programa per qualsevol mitjà de comunicació 
que consideri oportú. 
 
Les marques corresponents a Diputació de Barcelona i a PIMEC apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del programa objecte d’aquest 
conveni, així com en els documents i materials que s’elaborin.  
 
En el cas de Diputació de Barcelona, s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la 
seva aplicació. 
 
Setè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 
 
1. Comitè de Direcció: és un òrgan paritari integrat per dues persones representants de 

Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC.  
 
Les persones representants són les següents:  
 
- El Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació i el Cap de Servei de Teixit 

Productiu de Diputació de Barcelona. 
- El Director Executiu i el Director de Desenvolupament Econòmic Territorial de PIMEC. 
 
Les seves funcions seran:  
 
- Establir les directrius per al desenvolupament del programa. 
- Vetllar pel compliment dels acords. 
- Valorar l’execució, resultats i impacte  del programa. 
- Determinar els criteris de selecció d’empreses. 
- Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportunes. 
- Establir els mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 

compromisos adquirits pels signants.  
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El Comitè de Direcció es reunirà com a mínim 2 cops en cada edició tractant els aspectes 
vinculats als resultats de la fase de selecció de les empreses, la posada en marxa de l’edició 
i el tancament de l’edició corresponent. 
 
2. Comitè de Seguiment: és un òrgan paritari integrat per dues persones representants de  

Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC. 
 
Les persones representants són les següents:  
 
- Personal tècnic del Servei de Teixit Productiu de Diputació de Barcelona. 
- Personal tècnic del Departament de Desenvolupament Econòmic Territorial  de PIMEC. 
 
Les seves funcions seran:  
 
- Revisar i actualitzar la metodologia i les actuacions del programa. 
- Fer el seguiment del programa. 
- Aprovar la llista de les 50 empreses amb més potencial de creixement i una llista de 

reserva per possibles baixes 
- Validar la configuració de l’equip de professionals. 
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament 

del programa. 
- Realitzar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del programa i del 

nombre final d’empreses participants en cadascuna de les fases. 
- Validar i aprovar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2. 
- Validar i aprovar els informes econòmics, d’acord amb els terminis i formats acordats. 
- Validar i aprovar a la finalització de cada edició del programa la liquidació del pressupost 

i reassignar, si s’escau, el marge sobrant per a la següent edició. 
- Elaborar propostes per al Comitè Director i proposar els ordres del dia de les reunions. 
 
El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 4 cops en cada edició.  
 
Vuitè. EQUIP DE PROFESSIONALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PER 
EDICIÓ 
 
Per portar a terme l’execució de les activitats de les fases 1, 2 i 3, PIMEC configurarà l’equip 
de treball següent: 
 
Equip tutorial: Estarà a disposició de les empreses per resoldre qualsevol dubte o 
incidència, les acompanyarà al llarg de tot el programa i portarà a terme les tasques 
necessàries per tal de gestionar i coordinar tota l’activitat del mateix. 
 
Estarà integrat per dues persones tutores.  
 
Comitè de selecció d’empreses:  Realitzarà dues funcions: 
 
a. Elaborarà una llista de les 50 empreses amb més potencial de creixement i una llista de 

reserva per possibles baixes. 
b. Proposarà canvis en els criteris de selecció d’empreses, si s’escau. 
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Estarà integrat per:  
 

 Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 

 Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en 
matèria de creixement. 

 
Equip d’experts en creixement empresarial: Portarà a terme l’execució del programa en la 
fase 2 de cada edició. Ajudaran a l’empresa a elaborar el pla de creixement.  
 
Comitè de sessió d’enfocament: Participarà en la reflexió estratègica sobre les potencialitats 
de creixement de cada empresa.  
 
Estarà integrat per: 
 
1. Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 
2. Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en 

matèria de creixement. 
3. Una persona de l’equip tutorial. 
4. Una persona de l’equip d’experts en creixement empresarial 
 
Comitè de sessió d’orientació a l’acció: Consensuaran la línia o línies a desenvolupar en la 
fase 3 i informaran a l’empresa de les properes passes a realitzar.  
 
Estarà integrat per: 
 
1. Una persona de l’equip tutorial. 
2. Una persona de l’equip d’experts en creixement empresarial. 
3. Si s’escau, un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC o una persona 

experta amb àmplia experiència en assessorament empresarial en matèria de 
creixement. 

 
Equip d’especialistes: Portarà a terme l’execució del programa en la fase 3 de cada edició. 
Donarà suport a la implementació de les activitats del pla de creixement a través d’un pla 
d’acció.  
 
Equip de ponents: Portarà a terme les Master Classes i les Best Practices.  
 
Personal administratiu i de l’àrea de comunicació de PIMEC: Portarà a terme les tasques de 
perfil logístic, administratiu i de comunicació. 
 
Novè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim per a l’execució de les activitats, s’estableix en dos-cents setanta-cinc 
mil euros (275.000,00 €) per edició, amb un total de vuit-cents vint-i-cinc mil euros 
(825.000,00 €) per a la totalitat del programa, incloent les tres edicions, distribuïts pels 
conceptes i pels imports que figuren en el document que s’acompanya com a Annex número 
3 i que forma part integrant del conveni.  
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Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1, 
2 i 3. 
 
L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el 
programa en cadascuna de les fases. 
 
En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del programa, es procedirà 
a ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següent criteris: 
 

 L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni 
totalment ni parcialment. 

 

 Els imports sobrants que resultin per aquest concepte, cas de produir-se, es podran 
utilitzar per a la millora de la implementació del programa, previ acord del Comitè de 
Seguiment. 

 
Cadascuna de les empreses participants realitzarà una aportació econòmica de sis-cents 
cinc euros (605,00 €), Aquesta aportació s’ingressarà directament a PIMEC.  
 
De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75% i 
PIMEC del 25%, arrodonint el percentatge a nombres enters, de tal manera que:  
 
-  L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà d’un total de 

cinc-cents cinquanta mil sis-cents vuitanta-nou euros (550.689,00 €), amb caràcter 
pluriennal, a raó de cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) 
per a cadascuna de les edicions,  d’acord amb la següent distribució pressupostària: 

 
1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2018. 
 
2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2019. 
 
3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2020. 
 
4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 2021. 
 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà d’un total de cent vuitanta-tres mil 
cinc-cents seixanta-un euros (183.561,00 €), amb caràcter pluriennal,  a raó de seixanta-un 
mil cent vuitanta-set euros (61.187,00 €) per a cadascuna de les edicions. 
 
Desè. RÈGIM DE PAGAMENT  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona, de cent 
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vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €), previstes per a cadascuna de 
les edicions, quan s’escaigui, es realitzaran prèvia validació i aprovació, per part del Comitè 
de Seguiment, dels informes econòmics presentats per PIMEC, que incorporaran la 
informació econòmica necessària i suficient que permeti identificar les despeses i els 
ingressos vinculats al desenvolupament de cadascuna de les diferents edicions. 
 
Tots els informes econòmics contindran una relació detallada de despeses i ingressos 
vinculats a l’activitat, en un format adaptat que facilitarà la Diputació de Barcelona. 
 
El pagament es tramitarà de la manera següent, per a cadascuna de les edicions: 
 
a. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) a la signatura del conveni, en el cas de l’edició 7a., i a 

primers del mes de març de l’anualitat corresponent a l’inici de l’edició corresponent, en 
el cas de les edicions 8a. i 9a., per tal que PIMEC pugui atendre les despeses derivades 
principalment de la posada en marxa de l’edició que correspongui. 

 
Aquesta aportació inicial es justificarà mitjançant la presentació d’un màxim de dos 
informes econòmics parcials i sempre prèvia conformitat del Comitè de Seguiment.  
 
El primer informe s’haurà d’aprovar per part del Comitè de Seguiment abans del dia 1 de 
desembre de cadascuna de les anualitats afectades (2018, 2019 i 2020), mentre que el 
segon haurà de ser aprovat, com a molt tard, durant el primer quatrimestre de l’anualitat 
següent a la de l’inici de l’edició que correspongui. 

 
b. Seixanta-mil euros (60.000,00 €) a la liquidació íntegra de la primera aportació, per tal 

que PIMEC pugui atendre les despeses derivades principalment de l’execució de les 
activitats vinculades a l’elaboració i desenvolupament del programa. 

 
La justificació total d’aquesta segona aportació es durà a terme mitjançant la presentació 
d’un únic informe econòmic, que haurà de ser aprovat pel Comitè de Seguiment durant el 
segon quatrimestre de l’anualitat següent a la de l’inici de l’edició que correspongui. 

 
c. L’aportació restant s’efectuarà d’un sol cop, amb la presentació dels informes finals de 

seguiment, tant tècnics com econòmics, i l’informe final d’edició (que inclourà per a 
cadascuna de les edicions la liquidació del pressupost corresponent a l’edició de què es 
tracti), degudament aprovats pel Comitè de Seguiment, com a màxim el dia 31 d’octubre 
de cadascuna de les anualitats afectades (2019, 2020 i 2021). 

 
Onzè. MODIFICACIONS  
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni i/o llurs annexos, si així 
es considera, atenent a l’evolució del programa. Les modificacions s’incorporaran com a 
addenda. 
  
Dotzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES  
 
La vigència del conveni serà de 4 anys a partir de la data de la signatura del Conveni. 
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Abans de la finalització de l’esmentat termini, i per un període màxim de fins a 4 anys més, 
les parts podran prorrogar el conveni a proposta del Comitè de Direcció. En qualsevol cas 
s’haurà d’aprovar pels òrgans competents de les dues parts i fer constar de manera 
expressa. 
 
Tretzè. CONFIDENCIALITAT 
 
Tots els documents tractats en relació a les empreses participants en el programa seran 
tractats confidencialment per ambdues parts. 
 
Catorzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal 
tractades al llarg del programa, a complir amb les prescripcions que es preveuen a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades 
(RGPD), aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
A partir del 25 de maig de 2018, a més, serà d’aplicació el que regula el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant a 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
Quinzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del programa són en règim de cotitularitat, de manera 
que podran ser utilitzats per ambdues parts, sense necessitat d’autorització, per a la seva 
explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i arranjament 
o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s producte/s 
han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.  
 
Com a productes resultants de l’execució del programa, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica realitzada a les 
empreses participants i els models de pla de creixement i pla d’acció, així com qualsevol 
altre document no previst i que es faci en el marc del programa.  
 
Setzè. EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El conveni es podrà extingir per compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
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c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
En aquest cas es seguirà el procediment previst a l’article 51,1,c) la Llei 40/2015 de de 
règim jurídic del sector públic. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista en el propi conveni o en 

d’altres lleis. 
 
Els efectes de la resolució del conveni seran els previstos a l’article 52 de la Llei 40/2015 de 
règim jurídic del sector públic. 
 
Dissetè. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i demès normativa d’aplicació.  
 
Divuitè. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la 
circumscripció de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen”. 

 
ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
PORTAR A TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 7a., 8a. i 
9a. 
 
ACTIVITATS I INDICADORS  
 
A) ACTIVITATS A REALITZAR PER EDICIÓ 
 
FASE 0: Revisió i actualització de la metodologia i actuacions del programa 
 
FASE 1: Selecció de les empreses participants 
 
1.-  Difusió del programa. 
2.-  Identificació, anàlisi i selecció de les empreses participants.  

 
SESSIÓ D’INAUGURACIÓ: Presentació del programa i activitat de networking entre les 
empreses participants de l’edició. 
 
La data màxima de finalització de la fase 1 serà el 30 de setembre per a cada edició. 
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FASE 2: Elaboració dels plans de creixement empresarial. 
 
Preparació del procés, eines i continguts. 
  
1.- Sessió col·lectiva.- Formació sobre les eines claus per a la reflexió estratègica i pel 

disseny d’estratègies de creixement. La sessió formativa per a cada empresa serà de 9 
hores. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, s’organitzaran 2 
sessions on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió. 

 
2.- Sessió col·lectiva sobre la transformació digital. La sessió formativa per a cada empresa 

serà de 3 hores. S’organitzarà 1 sessió per a les 50 empreses participants. 
 
3.- Sessions individuals. Són sessions de diagnosi i d’assessorament pel desenvolupament 

del model de negoci i el disseny del pla de creixement. Cada empresa participant rebrà 
un màxim de 5 sessions individualitzades amb un total de 14 hores. 

 
4.- Sessió de diagnosi.- Es tracta d’una sessió individualitzada amb l’objectiu de realitzar 

una diagnosi sobre la transformació digital. Cada empresa participant rebrà una sessió 
de 3 hores. 

 
5.- Sessió d’enfocament. Es tracta d’una sessió individualitzada amb l’objectiu d’ajudar a la 

reflexió estratègica sobre les potencialitats de creixement de cada empresa des d’una 
visió externa i independent. Aquesta reflexió contribuirà al disseny definitiu del pla de 
creixement i la seva posterior implementació. Cada empresa participant tindrà 1 hora 
d'exposició del treball amb tres experts i cada expert dedicarà prèviament 1 hora per 
empresa participant per analitzar la informació aportada i aquella que pugui aconseguir 
de mutu propi. L’empresa estarà acompanyada per la persona experta en creixement 
empresarial assignada a la Fase 2 i pel/ per la tutor/a. 

 
6.- Sessió d’orientació a l’acció. Es tracta d’una sessió individualitzada amb l’objectiu de 

reflexionar i decidir sobre les línies de creixement a desenvolupar durant la fase 3 i 
s’informarà a l’empresa de les properes passes a realitzar. Cada empresa participant 
tindrà 1 hora amb la persona experta en creixement empresarial assignada a la fase 2, 
el/la tutor/a i opcionalment un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC o una 
persona experta amb àmplia experiència en assessorament empresarial en matèria de 
creixement. 

 
La data màxima de finalització de la fase 2 serà el 31 de març per a cada edició. 
 
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial 
 
1.- Master Classes i Best Practices.- Sessions col·lectives de formació en aspectes comuns 

en la major part dels programes de creixement i consolidació empresarial: finançament, 
innovació, comercialització, internacionalització, lideratge i transformació digital. 
S’exposaran casos pràctics d’èxit per tal que l’empresari pugui visualitzar com altres 
empreses han afrontat els seus reptes estratègics de futur i la manera com els han 
resolt. Cada empresa rebrà un màxim de 33 hores. S’organitzaran amb la participació 
simultània de totes les empreses. 
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2. Sessions individuals d’assessorament.- Les empreses rebran assessorament 
especialitzat en les matèries que requereixin i s’implementarà un pla d’acció. Cada 
empresa participant rebrà 20 hores d’assessorament en un màxim 5 sessions individuals. 

 
La data màxima de finalització de la fase 3 serà el 31 de juliol per cada edició. 
 
Al llarg de totes les fases hi haurà un servei tutorial  a disposició de les empreses per donar 
suport a la implementació de les activitats i per resoldre qualsevol dubte o incidència.  
 

SESSIÓ DE CLOENDA: Conferència i lliurament de diplomes a les empreses que han 
finalitzat el programa. 
 

B) INDICADORS DEL PROGRAMA PER EDICIÓ  
 
1.-  Indicadors quantitatius d’activitat: 
 

a) Nombre d’empreses participants al programa en cadascuna de les fases: 
 

 Nombre d’empreses participants en la Fase 1 
 Nombre d’empreses participants en la Fase 2 
 Nombre d’empreses participants en la Fase 3 

 
b) Total d’hores per empresa al finalitzar el programa i desglossament de: 

 
 Total hores de sessió individual rebudes per empresa. 
 Total hores de sessions col·lectives rebudes per empresa. 
 

c) Nombre de plans de creixement. 
 
d) Nombre de diagnosis sobre la transformació digital. 
 
e) Nombre de plans d’acció. 
 
f) Nombre d’accions plantejades en cada pla al finalitzar el programa. 
 
g) Nombre d’accions iniciades en cada pla al finalitzar el programa. 
 
h) Nombre de CLSE participants al programa. 

 
2.-  Indicadors qualitatius del programa: 
 

 Nivell de satisfacció de les empreses participants a la finalització de la Fase 2, de la 
Fase 3 i del programa. Recollir els principals comentaris dels qüestionaris d’avaluació 
de la satisfacció de les empreses participants. 

 
*** 
ANNEX 2 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA PATRONAL PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) PER PORTAR A 
TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 7a, 8a. i 9a. 
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CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT PER EDICIÓ  
 

A) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 1: 
 
- Difusió del programa detallant l’origen (Diputació de Barcelona a través dels CLSE o 

PIMEC) i les eines i mitjans utilitzats.  
- Nombre d’empreses interessades en participar en el programa detallant el canal a 

través del qual s’han interessat (Diputació de Barcelona a través dels CLSE o PIMEC) 
i la localitat de procedència de l’empresa. 

- Relació d’empreses que han presentat el formulari d’inscripció. Aquesta relació ha de 
contenir la següent informació: nom de l’empresa, localitat, sector d’activitat, 
grandària i les dades corresponents a la descripció del perfil d’empresa que es 
detallen a l’acord segon del conveni.  

- Selecció de les empreses candidates. Criteris utilitzats. Motius de no selecció. 
- Nombre d’entrevistes realitzades. 
- Relació d’empreses i CLSE participants en el programa. 
- Sessió d’inauguració del programa. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 
- Resum executiu. 

 
La data màxima d’aprovació de l’informe de seguiment de la Fase 1 serà el dia 1 de 
desembre de les anualitats afectades (2018, 2019, 2020). 

 
B) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 2: 

 
- Relació d’empreses participants en la sessió col·lectiva d’estratègia. 
- Relació d’empreses participants en la sessió col·lectiva sobre transformació digital. 
- Relació d’empreses participants en cada sessió individual. 
- Relació d’empreses participants en cada sessió de diagnosi sobre transformació 

digital. 
- Resultats d’avaluació globals i per persona experta en creixement empresarial  de la 

satisfacció de les empreses participants. 
- Pla de creixement de cada empresa. 
- Diagnosi sobre transformació digital de cada empresa.  
- Materials de suport a les sessions individuals i col·lectives. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 
- Resum executiu 

 
La data màxima d’aprovació de l’informe de seguiment de la Fase 2 serà el dia 30 de juny 
de les anualitats afectades (2019, 2020, 2021). 

 
C) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 3: 

 
- Relació d’empreses participants en cadascuna de les sessions de Master Classes i 

Best practices de presentació de casos d’èxit. 
- Resultats d’avaluació globals i per persona especialista de la satisfacció de les 

empreses participants. 
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- Resultats d’avaluació de cada Master Class i Best practices. 
- Pla d’acció de cada empresa. 
- Materials de suport. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 
- Calendari d’activitats. 
- Resum executiu. 

La data màxima d’aprovació de l’informe de seguiment de la Fase 3 serà el dia 31 d’octubre 
de les anualitats afectades (2019, 2020, 2021). 

 
D) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final del programa: 

 
- Quadre amb l’itinerari d’activitats de cada empresa que contingui com a mínim la 

següent informació:  
a) Relació d’empreses participants. 
b) Dates en què cada empresa ha realitzat cada activitat. 
c) Accions del pla de creixement plantejades per cada empresa. 
d) Accions del pla de creixement iniciades per cada empresa. 

- Altres: acte de lliurament de diplomes, mapa de distribució territorial de les empreses 
a l’inici i a la finalització del programa, etc. 

- Resum executiu. 
 

La data màxima d’aprovació de l’informe final de seguiment serà el dia 31 d’octubre de les 
anualitats afectades (2019, 2020, 2021). 

 
*** 
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ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA PATRONAL PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) PER PORTAR A 
TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 7a, 8a. i 9a. 
 

      PRESSUPOST PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, per edició 

      PRESSUPOST DE DESPESES 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Activitats   Imports 
 

Entitats i empreses Imports 

Serveis Generals           43.567 €  
 

Aportació Empreses (605 € x 50 empreses)         30.250 €  

Serveis de gestió i coordinació         25.376 €  
 

Aportació Diputació de Barcelona       183.563 €  

Serveis de tutoria individualitzada           6.705 €  
 

Aportació de PIMEC         61.187 €  

Material             2.420 €  
 

    

Altres despeses             9.066 €  
 

    

Fase 1           16.507 €  
 

    

Identificació anàlisi i sel·lecció                                                                 10.647 €  
 

    

Preparació i reunió Comitè de selecció           5.860 €  
 

    

Fase 2         120.373 €  
 

    

Preparació procés, eines i continguts           3.737 €  
 

    

Sessió Col·lectiva estratègia                                                                                                  1.311 €  
 

    

Diagnosi Digitalització         18.053 €  
 

    

  

Suport a la 
implementació de 
la sessió de 
diagnosi sobre la 
transformació 
digital           3.737 €  

 

    

  Sessió col·lectiva              363 €  
 

    

  
Diagnosi 
individualitzat         10.928 €       

 
Treball back-
office           3.025 €       

Sessions individuals         63.098 €  
 

    

  
Sessions 
individuals         50.998 €       

  
Treball back-
office         12.100 €       

Sessions d'enfocament         29.190 €  
 

    

  
Preparació i 
reunió Comitè d' 
Experts         24.206 €  

 
    

  
Experts 
creixement i tutor           4.984 €       

Sessions orientació a l'acció           4.984 €  
 

    

  
Experts 
creixement i tutor           4.984 €       

Fase 3           94.553 €  
 

    

Suport a la implementació del pla d'acció           5.606 €  
 

    

Master Classes                2.904 €  
 

    

Best practices                        1.089 €  
 

    

Sessions individuals            72.854 €  
 

    

Treball Back-office            12.100 €  
 

    

TOTAL DESPESES         275.000 €  
 

TOTAL INGRESSOS       275.000 €  

“ 
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ANNEX 4 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA PATRONAL PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) PER PORTAR A 
TERME EL PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT, EDICIONS 7a, 8a. i 9a. 

 
MODEL PER A LA JUSTIFICACIÓ DE DESPESES (INFORME ECONÒMIC) 

 

 

Diputació de Barcelona

30103 Servei de Teixit Productiu

NIF P0800000B

Travessera de les Corts, 131-159

Recinte Maternitat, Pabelló Mestral

08028 - Barcelona

Espai per al Registre

Informe econòmic

Relació de despeses i ingressos per a la justificació d'activitats

Dades identificatives de l'activitat

Nom / Raó social

NIF

Adreça

Codi Postal - Població

Telèfon

Correu electrònic

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Càrrec amb el què actua

Nom de l'activitat

Import justificat de l'activitat € 0,00 €

Descripció de la despesa
Data Factura 

/ Nòmina
Creditor NIF

Import Factura 

/ Nòmina

% 

d'imputació

Import 

justificat €

Núm. 

d'Ordre

0,00 1

0,00 2

0,00 3

0,00 4

0,00 5

0,00 6

0,00 7

0,00 8

0,00 9

0,00 10

0,00 11

0,00 12

Totals 0,00

Relació de despeses justificades
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*** 

Informe econòmic

Relació de despeses i ingressos per a la justificació d'activitats

Import 

d'ingrés €

Núm. 

d'Ordre

0,00 1

0,00 2

0,00 3

0,00 4

0,00 5

Totals 0,00

Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec amb el què actua

Signatura de la persona que subscriu i segell de la Raó social

Barcelona a, Dia de Mes de Any

Relació d'ingressos rebuts / Estructura de finançament de l'activitat

NIFEntitat que financia
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de cinc-cents cinquanta mil sis-
cents vuitanta-nou euros (550.689,00 €), amb caràcter pluriennal, a raó de cent 
vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) per a cadascuna de les 
edicions,  d’acord amb la següent distribució pressupostària i condicionat a l’existència 
de crèdit hàbil i suficient: 

 
1. Cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/30103/43300/48900 del pressupost corporatiu per a l’any 2018. 
 
2. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2019. 

 
3. Cent vuitanta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (183.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2020. 

 
4. Cent trenta-tres mil cinc-cents seixanta-tres euros (133.563,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del pressupost corporatiu per a l’any 
2021. 

 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Tercer.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya).” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del nou text del conveni marc per al desenvolupament del Sistema 
d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya, entre la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i 
Coneixement, l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat 
de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), 
Turisme de Barcelona i l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona.- 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 
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (núm. Reg. 325/17), es 

va aprovar el conveni marc per al desenvolupament del Sistema d’informació i 
Intel·ligència Turística de Catalunya, a formalitzar entre la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Empresa i Coneixement), la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Universitat Ramon Llull, la 
Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la 
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació per a 
la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació 
del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, i la Confederació 
Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat). 

 
2. L’acte de la signatura de l’esmentat conveni marc va tenir lloc el dia 28 de juliol de 

2017. 
 
3. Atès que, una vegada rebut l’exemplar del conveni signat, es constata que 

existeixen diferències entre el text del conveni que va aprovar la Diputació de 
Barcelona i l’exemplar del conveni que ha fet arribar la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Empresa i Coneixement, i ja que aquest exemplar ha 
estat signat per totes les parts, cal substituir el text aprovat pel nou i realitzar el 
tràmit de convalidació del nou text de l’esmentat conveni. 

 

Fonaments de dret 
 
1. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis marc o 
protocols generals. 

 
2. Vist l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Convalidar l’aprovació del nou text del conveni marc per al desenvolupament 
del Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya, el qual va ser 
formalitzat en data 28 de juliol de 2017 (que s’adjunta com Annex) entre la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat 
Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i 
Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Confederació Empresarial d’Hostaleria i 
Restauració de Catalunya (ConfeCat), Turisme de Barcelona i l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona, per tal de substituir l’anterior text que va ser aprovat per 
acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (núm. Reg. 325/17), el qual 
va ser formalitzat en data 28 de juliol de 2017, d’acord amb les raons adduïdes a la 
part expositiva dels presents acords. 
 
Segon.- NOTIFICAR els present acords als interessats als efectes escaients.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural per a l'any 
2018.- 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 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre 
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de 
difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari 
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, 
creació i producció artística, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, 
mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la 
música, el cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura als municipis. 
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El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics 
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, 
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 
 
Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de difusió artística 
als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al desplegament 
d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017.  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar els projectes i 
les activitats dels cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2018. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos-
cents mil euros (200.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48924 del 
pressupost de l’exercici 2018, tot i que depenen dels ens beneficiaris pot veure’s 
afectada l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47901. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
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procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009943), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS 
ORGANITZATS PER ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR 
DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009943 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores 
 
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. 
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura i que es realitzin total o parcialment en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2018. 
Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin simultània o consecutivament en subseu/s en algun/s municipi/s de la 
demarcació de Barcelona (entenent per consecutiu no més enllà dels següents deu dies 
naturals des de la finalització del cicle o festival a Barcelona). 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 
 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals. 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la ciutat 
de Barcelona). 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens 
instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels cicles o 
festivals.  

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

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals, la literatura i/o 
l’arquitectura als ciutadans amb la programació d’activitats específiques. 
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 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Millorar la difusió de les activitats del cicle o festival a través de l’ús d’un web específic i 
de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans. 

 
3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2018. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 
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 la base següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 

6. Documentació a aportar 
 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà d’incorporar 

la següent informació: 
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a) Identificació del beneficiari, aportant: 

 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal, aportant: 
 

 Fotocòpia del DNI. 

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 
que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

 
c) Domicili del beneficiari i correu electrònic, a efectes de notificació. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 
f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el 
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 
2. Memòria del cicle o festival a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: descripció 
de l’activitat, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de producció 
pròpia si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i foment 
de públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari. 

 
3. Pressupost previst per al cicle o festival pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat 
de Barcelona i que s’estenguin simultània o consecutivament en subseu/s en algun/s 
municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com aquells que esdevenen a municipis 
de dins i fora de la demarcació de Barcelona, caldrà presentar dos pressupostos, el de la 
totalitat del cicle o festival i el que s’imputa als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). 

 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb l‘annex 3 del model normalitzat. 
 
5. 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. 
 
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model 
normalitzat. 
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7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 

 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració de la 

informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del 
model normalitzat. 

 
9. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s a on es celebra el cicle o festival a on 

s’expliqui quina és la seva col·laboració, d’acord amb l’annex pels ens locals del model 
normalitzat. 

 
10. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, entre d’altres: 
 

 Programes de mà o cartell del cicle o festival del any 2018, si ja se’n disposa, o de 
l’any anterior. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del cicle o festival, si se’n 
disposa. 

 
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 electrònicament pel representant legal de l’entitat. També es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:   
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran presentar-se mitjançant la 
complementació del model normalitzat, que serà signat en únic document pel representant 
legal o persona apoderada de l’entitat, també es presentarà l’annex de l’ens local 
degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local. Tots els documents 
estaran disponibles al web de la Diputació de Barcelona  
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies naturals 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. 
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada 
per: 
 

 Un representant de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. 

 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 
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: 
 
a) La qualitat artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts) es valorarà: 
 

- Qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió de 
propostes de risc, fins a 15 punts. 

- Volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts. 
 

Nombre de funcions 
d’arts en viu o 
exposicions 

Nombre de sessions de 
cinema, activitats literàries o 
activitats d’arquitectura 

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 
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En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només es considerarà la 
programació que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de 
Barcelona. 

  

- Trajectòria professional de la direcció artística, fins a 5 punts. 
 
b) Abast, projecció territorial i trajectòria (fins a 20 punts) es valorarà: 
 

- Els cicles o festivals que es realitzen simultània o consecutivament a més d’un 
municipi (entenent per consecutiu no més enllà dels següents deu dies naturals des 
de la finalització del cicle o festival entre un municipi i un altre) i els que estan 
fortament arrelats a un territori de la demarcació de Barcelona. Es consideraran 
positivament els cicles o festivals que tinguin lloc a petits municipis (menys de 5.000 
habitants) i aquells que és realitzin en zones amb baixa densitat de població, fins a 12 
punts. 

 

- Trajectòria del cicle o festival tenint en compte els nombre d’edicions del mateix, fins a 
8 punts. 

 
c) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, es valorarà positivament si tenen un 
pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes (caixets, 
infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i coherent amb la 
proposta presentada, fins a 8 punts. 

 

- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a 
7 punts. 

 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres 
fonts d’autofinançament 

Igual o superior al 40% del pressupost total 7 punts 

Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total 6 punts 

Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total 5 punts 

Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total 4 punts 

Entre el 10 i el 14,9% del pressupost total 3 punts 

Entre el 5 i el 9,9% del pressupost total 2 punts 

Entre el 2% i el 4’9% del pressupost total 1 punt 

 
d) Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 

públics (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- Incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, es valorarà positivament si es fan 
activitats o programes educatius, tallers de caire pedagògic, masterclass, i altres 
activitats de caire educatiu que aprofundeixin en el coneixement de l’àmbit del cicle o 
festival així com  la col·laboració i/o participació d’escoles, fins a 5 punts. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- Existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització comunitària, 
es valorarà positivament si es fan activitats o programes socials de dinamització 
comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat així com el treball 
transversal amb altres entitats o institucions, fins a 5 punts. 

 

- Dinamització de públics, es valorarà positivament si es fan activitats paral·leles, 
polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per determinats 
col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics, fins 
a 5 punts. 

 
e) Potenciar la comunicació (fins a 10 punts) es valorarà: 
 

- Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts. 
 

- Disposar de web pròpia del cicle o festival i us de xarxes socials, fins a 5 punts. 
 
f) Especialització i foment de la producció (fins a 10 punts) es valorarà: 
 

- Especialització del cicle o festival, es valorarà positivament si és un cicle o festival 
especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica específica, fins a 5 
punts. 

 

- Foment de la producció o coproducció, es valorarà positivament si es realitzen 
produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la producció mitjançant 
residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 punts. 

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

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació 
igual o superior a 55 punts. 

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

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 55 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 
11. 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 dos-cents mil euros (200.000.- 
EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48924, tot i que depenen 
dels ens beneficiaris pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47901. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
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12. Import individualitzat de les subvencions 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 75 punts, se’ls atorgarà el 50% 
del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 20.000 €. 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 65 i 74 punts, se’ls atorgarà el 25% del cost 
del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000 €. 

 El pressupost que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut la 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 55 i 64 punts, 
tenint en compte que no s’atorgarà més del 20% del cost del cicle o festival al territori i 
amb un import màxim de subvenció que no superarà els 8.000 €. 

 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en subseu/s en algun/s municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com 
aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només 
seran subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin 
directament imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte 
la ciutat de Barcelona) s’hauran de calcular atenent a la part proporcional que representa 
l’activitat en aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost 
presentat per l’ens sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part 
proporcional que representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del 
pressupost subvencionable. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
13. 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 dels Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
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 Pel president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de 
l’Òrgan responsable, o persona en qui delegui. 

 Pel diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Pel coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Per un membre de l’Àrea de Presidència 

 Per la gerent de Serveis de Cultura 

 Per la cap de l’Oficina de Difusió Artística 

 Per un representant de la Gerència de Serveis de Cultura 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 
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16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

 
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

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

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 

partides que l’integren, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas de resultar 
beneficiari/ària. 

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

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

 
6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

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

 
7. 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. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Despeses directament vinculades amb el cicle o festival presentat: caixets dels serveis 

artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material 
escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport 
d’instruments; contractació de personal extern de suport (control d’accés, taquilla, 
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seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de premis i 
guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del cicle o festival objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de contractació de serveis externs de comunicació, cartelleria, publicitat i 
promoció del cicle o festival (programes, tríptics i similars, anuncis i publicacions) i les 
despeses en pàgines web i noves tecnologies. 

 
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el cicle o festival objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 

de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al sol·licitant per 
part de personal autònom o societats, imputable al cicle o festival objecte de la sol·licitud, 
sempre que no superi el 25% del pressupost total. 

 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2018 i caldrà 
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període 
de justificació.  
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
18. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats 

o comissions artístiques. 
 
b) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 

de l’entitat o que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats 
que superin el 25% del pressupost total del cicle o festival. 

 
c) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 
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d) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 

directament al cicle o festival presentat. 
 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 
19. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del cicle o festival subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates 

següents: 
 

- Quan l’execució del cicle o festival subvencionat sigui durant el primer semestre de 
l’any (de l’1 de gener al 30 de juny de 2018), la data màxima de justificació serà el 30 
d’octubre del 2018. 

- Quan l’execució del cicle o festival subvencionat sigui durant el segon semestre de 
l’any (de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018), la data màxima de justificació serà 
el 28 de febrer de 2019. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 

 
OPCIÓ I 
 

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 total de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 RLGS. 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 
 
1) Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del 

document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 
 
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat 

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons 
propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a 
la mateixa finalitat. 

 
Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat, 
i una vegada revisada la documentació presentada, la Gerència de Serveis de Cultura 
requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures 
relacionades en el compte justificatiu, sempre i quan l’import sigui igual o superior al 20% la 
subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que correspongui fins a arribar a 
aquest percentatge. 
 
OPCIÓ II 
 
Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, 
sempre que: 
 
a) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes, 

inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu 
l’article 74.2 RLGS. 

 
b) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 

Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
 
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
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El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 
 
22. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies naturals, 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. 
 
3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 
partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas contrari la Diputació de 
Barcelona podrà disminuir el suport atorgat en els termes que consideri convenients. 
 
23. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels beneficiaris. 
 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 
 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
No seran compatibles amb les subvencions atorgades pel mateix cicle o festival a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del cicle o festival a desenvolupar. 
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Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
28. Causes de reintegrament  
 
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 perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
29. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
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. 
 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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31. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre 
protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1  de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
“EXTRACTE DE L’ACORD DE [DATA] DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR 
CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS ORGANITZATS PER ENTITATS PRIVADES DEL 
SECTOR CULTURAL A REALITZAR DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2018, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS 
DE CULTURA. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  201820185120009943 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
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 dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura i que es realitzin total o parcialment en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2018. 
Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin simultània o consecutivament en subseu/s en algun/s municipi/s de la 
demarcació de Barcelona (entenent per consecutiu no més enllà dels següents deu dies 
naturals des de la finalització del cicle o festival a Barcelona). 
 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 
 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals. 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la ciutat 
de Barcelona). 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona. 
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 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per 
les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens 
instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels cicles o 
festivals.  

 

Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de dos-cents mil euros (200.000.- 
EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48924, tot i que depenen 
dels ens beneficiaris pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47901. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 75 punts, se’ls atorgarà el 50% 
del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 20.000 €. 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 65 i 74 punts, se’ls atorgarà el 25% del cost 
del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000 €. 

 El pressupost que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut la 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 55 i 64 punts, 
tenint en compte que no s’atorgarà més del 20% del cost del cicle o festival al territori i 
amb un import màxim de subvenció que no superarà els 8.000 €. 

 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables, 
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en subseu/s en algun/s municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com 
aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només 
seran subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de 
Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin 
directament imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la ciutat de Barcelona) s’hauran de calcular atenent a la part proporcional que representa 
l’activitat en aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost 
presentat per l’ens sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part 
proporcional que representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del 
pressupost subvencionable. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:  
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran presentar-se mitjançant la 
complementació del model normalitzat, que serà signat en únic document pel  representant 
legal o persona apoderada de l’entitat, també es presentarà l’annex de l’ens local 
degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local. Tots els documents 
estaran disponibles al web de la Diputació de Barcelona  
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2018. 

 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates 
següents: 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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- Quan l’execució del cicle o festival subvencionat sigui durant el primer semestre de l’any 
(de l’1 de gener al 30 de juny de 2018), la data màxima de justificació serà el 30 
d’octubre del 2018. 

- Quan l’execució del cicle o festival subvencionat sigui durant el segon semestre de l’any 
(de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018), la data màxima de justificació serà el 28 de 
febrer de 2019.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la 
convocatòria destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2018, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta 
com a annex 3. 
 
Cinquè.- APROVAR el modelari normalitzat que hauran de signar electrònicament els 
ens locals considerant que el cicle i/o festival artístics que es presenta està considerat 
per l’ajuntament sotasignat com a un esdeveniment d’interès cultural i és un gran actiu 
en el municipi que s’adjunta com a annex 4. 
 
Sisè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
DOS-CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48924 del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.  
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20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a programacions 
anuals d'activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, durant l'any 2018, per un import total de 100.000 €.- 
Fou retirat a petició de l’àrea gestora.  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
l'error material produït en l'acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió 
ordinària de data 20 de juliol de 2017, relatiu a l’atorgament de subvencions per 
finançar activitats de cultura tradicional i popular durant l’any 2017, organitzades 
per entitats culturals sense finalitat de lucre, en haver-se consignat els NIF 
erronis de dues entitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017, va 
aprovar les convocatòries, que incorporen les bases específiques, per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona –Gerència de Serveis de 
Cultura i Gerència de Serveis d’Educació a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per 
a l’any 2017 (registre d’acords 52/17). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 20 de juliol de 2017, va 
aprovar a la concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de 
Cultura,  amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 
2017 organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre (registre d’acords 
391/17). 
 
A l’esmentat acord de data 20 de juliol de 2017 es va aprovar, entre d’altres, les 
següents aportacions econòmiques: 
 

NIF Entitat Projecte Import 
Operació 
comptable 

V58686866 
Colla del Bitxo del 
Torrent Mitger 

"Can Roca Crema" Tercera 
Trobada de Bestiari Festiu 

1.734,00 € 1703003201/35 

V60770799 Diables de Les Corts 
Correfoc de Primavera de 
Les Corts 23è Aniversari de 
Diables de les Corts 

1.334,00 € 1703003201/98 
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Atès que durant el procés de justificació de les subvencions concedides les entitats 
descrites han presentat la justificació amb els següents números d’identificació fiscal, 
la qual cosa ha quedat documentat a l’expedient: 
 

NIF Entitat 

G58686866 
Colla del Bitxo del Torrent 
Mitger 

G60770799 Diables de Les Corts 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que d’acord amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques podran rectificar-se en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
Atès que, en quant a la competència per a l’aprovació de la rectificació del dictamen de 
referència, és competència del mateix òrgan d’aprovació de l’acord inicial i aquesta és 
de la Junta de Govern, d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR l’error material produït en l’acord de Junta de Govern en sessió 
de data 20 de juliol de 2017 (registre d’acords 391/2017), en el sentit que allà on es 
faci referència als següents números d’identificació fiscals: 
 
On diu: 
 

NIF Entitat 

V58686866 Colla del Bitxo del Torrent Mitger 

V60770799 Diables de Les Corts 

 
Ha de dir: 
 

NIF Entitat 

G58686866 Colla del Bitxo del Torrent Mitger 

G60770799 Diables de Les Corts 
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Segon. MANTENIR el tenor literal de la resta dels acords del dictamen aprovat en 
sessió de Junta de Govern de data 20 de juliol de 2017 (registre d’acords 391/2017), 
en tot allò no rectificat.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició presentat per l’Associació Educativa Arinoe contra l’acord 
de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de març de 2018, en 
relació a deixar sense efecte la convocatòria de subvencions, amb concurrència 
competitiva, número 9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017, que havia estat 
aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, i 
publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número BDNS 368972.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS  
 
1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, va aprovar la 

convocatòria de subvencions número 9343/17, i les seves bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions destinades al  suport a les  llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les 
quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, en l’àmbit 
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Gerència de Serveis d’Educació, de la 
Diputació de Barcelona. 

 
2. 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 General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP 
9.05.2017), es va publicar en data de 6 de novembre de 2017 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número 
d’identificació BDNS  368972. 

 
3. En sessió de data de 22 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, va aprovar l’acord relatiu a deixar sense efecte la convocatòria, pels 
motius que s’exposen en el cos del dictamen i, posteriorment es va efectuar la 
notificació individual de l’acord aprovat a totes les entitats que van concórrer a la 
convocatòria amb la presentació d’una sol·licitud de subvenció. 

 
4. En data de 20 d’abril de 2018 té entrada al Registre general de la Diputació de 

Barcelona un recurs de reposició presentat per l’entitat ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
ARINOE, amb CIF G65930182, mitjançant el qual sol·licita que “tingui per interposat 
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el recurs, revocant la resolució i acordant seguir amb la convocatòria de les 
subvencions fins a la concessió material de les mateixes.” 

 
5. En data 3 de maig de 2018 el Gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de 

Barcelona, ha emès informe-proposta de resolució, amb el següent contingut:  
 

“INFORME DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
 
Antecedents 
 
1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, va aprovar la 

convocatòria de subvencions, número 9343/17, i les seves bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions destinades al  suport a les  llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes 
relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, en l’àmbit de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esport de la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de 
Barcelona (AJG 538/17). 

 
2. A través de la BDNS, en data de 6 de novembre de 2017, es va publicar un extracte en 

català i en castellà de la convocatòria esmentada, a través del Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, amb número d’identificació BDNS  368972. 

 
3. En sessió de data de 22 de març de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, aprova l’acord de deixar sense efecte la convocatòria de subvencions 
9343/17  (AJG 94/18), pels motius següents  : 

“... 
 
 Un error material detectat entre el text de la convocatòria i el seu extracte publicat al BOPB, 
tant en la seva versió catalana com la castellana, en relació al termini de presentació de les 
sol·licituds, ha provocat que la data per a la presentació de les sol·licituds pugui ser diferent, 
en funció del text consultat. 
 
Tanmateix, la base desena de la convocatòria estableix que el pressupost màxim destinat 
per a la concessió d’aquestes subvencions és de UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS 
(1.500.000 €), i en conseqüència, en l’acte d’aprovació de la convocatòria es va autoritzar el 
crèdit corresponent a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017. 
 
No obstant, d’acord amb la normativa pressupostària, i donat que el crèdit aprovat per a 
aquesta convocatòria no va assolir la fase de la despesa de compromís, o fase D, la totalitat 
del crèdit per a aquesta convocatòria ha estat anul·lat en tancar-se l’exercici pressupostari 
de 2017, fet que ha impedit aprovar l’acte de concessió de les subvencions. 
 
Vist l’error material esmentat, afegit a la manca de crèdit disponible per a concedir les 
subvencions, i tot amb la limitació temporal que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions, de que el procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 
un termini de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en aquests moments resulta d’impossible compliment resoldre la convocatòria 
en la forma ajustada a la legalitat vigent. 
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Per tot això, i sens perjudici que la Gerència de serveis d’Educació, pugui tornar a aprovar 
una nova convocatòria de subvencions en el moment que tingui la disponibilitat 
pressupostària suficient a càrrec del pressupost de despeses de 2018, s’estima convenient 
deixar sense efecte la convocatòria núm. 9343/2017” 
 
4. En data de 20 d’abril de 2018 l’entitat ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE  presenta al 

Registre general de la Diputació de Barcelona un recurs de reposició contra l’esmentat 
acord al·legant dos motius, que de forma suscinta són: 

 
- deixar sense efecte tot aquest procediment per un error material en la publicació del 

BOPB i per la manca de crèdit disponible són excuses, i que pel principi de seguretat 
jurídica dels concurrents, i també de l’administració, no pot ser deixada sense efecte per 
aquests dos fets. En cap cas, un error material que no ha ocasionat indefensió ni ha 
generat problemes d’interpretació pot fer que es deixi sense efecte tota una convocatòria 
de subvencions. Que es tracta d’una subvenció d’un curs que ja ha transcorregut 
(2016/2017), que ja s’ha descomptat del preu de que les famílies paguen a l’Associació 
per un servei. Finalment, diu que és completament arbitrari a l’ordenament jurídic, i que 
incorre en una causa de nul·litat per vulneració dels drets fonamentals, entre ells el dret de 
petició (fonamentat en una convocatòria aprovada i publicada) i també per vulneració de 
normes essencials de procediment (arts 47 a i e de la Llei 39/2015). 

 
- la manca de crèdit disponible és una excusa perquè la convocatòria es va aprovar, amb 

un pressupost concret i determinat; que es va publicar reiterant l’existència d’aquest crèdit 
i tot el procediment s’ha tramitat amb la seguretat de que el crèdit i la partida 
pressupostària existien, i que a data d’avui no s’ha fet cap mena de modificació 
pressupostària per suprimir la partida ni s’ha notificat aquesta tramitació. Afegeix també 
que, pel principi de seguretat jurídica i pel principi de responsabilitat financera i 
pressupostària de qualsevol entitat pública, que implica també la confiança en aquestes 
entitats per part de la ciutadania, s’ha de deixar sense efecte la resolució recorreguda, ja 
sigui per la nul·litat o anul·labilitat de la mateixa. 

 
I sol·licita que tingui per interposat el recurs, revocant la resolució i acordant seguir amb la 
convocatòria de les subvencions fins a la concessió material de les mateixes. 
 
En relació a les al·legacions formulades en el seu recurs per  l’Associació Educativa Arinoe, 
correspon efectuar les següents: 
 
Consideracions: 
 
1. Aquest centre gestor reconeix l’error material produït en relació al termini que disposaven 

els interessats per a presentar les sol·licituds de subvenció, en tant que el text de la 
convocatòria diu 20 dies naturals i el text de l’extracte publicat al BOPB diu 20 dies 
hàbils. Malgrat l’error que, per se, és subsanable, és clau per a determinar el nombre de 
sol·licituds que poden ser valorades dins de la instrucció –sempre que compleixen la 
resta de requisits-, i el nombre de sol·licituds que han de ser desestimades per 
extemporànies,  i que influirà directament en el repartiment de la quantia de la 
convocatòria, per tant, no compartim l’afirmació que efectua el recurrent sobre que és 
“arbitrari i contrari a l’ordenament jurídic”. 
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Tampoc compartim l’al·legació sobre que el deixar sense efecte la convocatòria es tracta 
d’una causa de nul·litat per vulneració de drets fonamentals, entre ells el de petició; aquest 
dret, no s’ha vulnerat en cap moment, l’Associació Educativa Arinoe va ser lliure d’exercir el 
seu dret de petició en tant que va poder presentar la corresponent sol·licitud de subvenció el 
dia 13 de novembre de 2017, res li va impedir concórrer a la convocatòria.  
 
El que no hem de confondre és el dret de petició front al dret adquirit a ser beneficiari d’una 
subvenció, és a dir, el fet de presentar-se a una convocatòria de subvencions no implica que 
finalment resultis beneficiari i tinguis el dret a rebre la subvenció, la titularitat d’aquest dret 
només és possible que s’adquireixi amb la resolució de la convocatòria. I, per tant, no es pot 
traslladar a aquesta Corporació la responsabilitat del recurrent si ja havia descomptat del 
preu que les famílies paguen a l’Associació, l’import que hipotèticament ell considerava que 
rebrien com a subvenció. En aquest sentit el recurrent diu que: 
 
“es tracta d’una subvenció d’un curs que ja ha transcorregut (2016/2017), que ja s’ha 
descomptat del preu que les famílies paguen a l’Associació per un servei i que a més en el 
rebut se’ls hi reflexa amb claretat aquest descompte, indicant que l’activitat està 
subvencionada per la Diputació de Barcelona (com així expressament exigeix). Tota 
aquesta quantia ja ha estat finançada i assumida per la meva representada, tenint la 
seguretat que l’administració compliria la convocatòria aprovada i publicada, com exigeix la 
normativa”. 
 
La normativa reguladora de la present convocatòria de subvencions no exigeix tal cosa, sinó 
que els sol·licitants han de passar en primer lloc, per una fase d’instrucció que efectua 
l’òrgan competent –la Gerència de Serveis d’Educació-, on s’efectua la comprovació del 
compliment dels requisits exigits a la convocatòria, s’apliquen rigorosament els criteris 
objectius d’atorgament prèviament establerts i obtinguda la puntuació es compara amb la 
resta de sol·licitants. Després d’aquest procés de valoració tècnica es determina si pot 
obtenir la condició de beneficiari o no, i quin és l’import que individualment li correspon en 
concepte de subvenció. I en segon lloc, la proposta de concessió ha d’estar elaborada per 
un òrgan col·legiat, que ho eleva a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona per 
aprovar la proposta de resolució de concessió de les subvencions. Per tant, serà en aquest 
moment en el qual el sol·licitant podria ser titular d’un dret, perquè s’hauria produït un acte 
administratiu declaratiu d’un dret a favor seu.  
 
Tot això, ens porta a la conclusió que en cap cas s’ha vulnerat el principi de seguretat 
jurídica, perquè el recurrent no té un dret adquirit, sinó que es tracta d’un hipotètic dret futur i 
incert. Recordem que la fase de sol·licitud no obliga a la Diputació a concedir les 
subvencions a tothom que s’hi presenta, sinó a aquells que passen satisfactòriament per tot 
el procés que hem indicat i que estableix la Llei General de Subvencions i la Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Pel que fa al tema de la falta de crèdit pressupostari, és requisit imprescindible per a la 

concessió de les subvencions, que amb caràcter previ a aquesta, s’efectuï la 
corresponent  aprovació de la despesa en els termes que estableix la normativa 
pressupostària per a les administracions públiques. En aquest sentit, d’acord amb el 
principi de temporalitat dels crèdits, recollit a l’article 176 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  amb càrrec als crèdits de despesa de cada pressupost 
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només es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres 
prestacions o despeses en general que s’efectuïn  dins l’any natural del propi exercici 
pressupostari.  Només en els supòsits que preveu l’article 182 del TRLRHL aquests 
crèdits poden incorporar-se al pressupost de despesa de l’exercici immediatament 
següent, per tant, la causa de la no incorporació del crèdit va ser la que recull l’apartat 
1.b de l’article 182 esmentat, és a dir, la inexistència de compromisos de despesa 
degudament adquirits durant l’exercici 2017. Aquesta normativa d’aplicació també ens ve 
reiterada a les Bases d’Execució del Pressupost del 2018 de la Diputació de Barcelona, 
concretament en la seva base número 20. 

 
En el moment de tancar el pressupost de l’exercici 2017, el crèdit de 1.500.000 € aprovat 
per a la convocatòria de subvencions no estava dins d’aquests supòsits, donat que al no 
resoldre’s el procediment de concurrència competitiva dins del mateix exercici pressupostari 
en que es va aprovar la despesa, és a dir el 2017, aquest crèdit no va ser incorporat al 
pressupost de despeses de l’any 2018; és a dir, no es disposaven dels diners per concedir 
les subvencions als possibles beneficiaris.  
 
En definitiva, tot i que la partida pressupostària i el crèdit existien l’any 2017 en fase de 
despesa “A”, per a resoldre la convocatòria era requisit imprescindible passar a la fase de 
despesa “D”, tot d’acord amb la normativa pressupostària, cosa que no va succeir perquè a 
finals d’any encara s’estava en fase d’instrucció. 
 
Cal afegir també, que la voluntat de la Gerència sempre ha estat la de rehabilitar, durant 
l’exercici 2018, el crèdit necessari a fi de poder donar satisfacció als objectius previstos en la 
convocatòria, però arribat el termini màxim per a la resolució, ja en el mes de març, sense 
haver estat possible era prudent deixar-la sense efecte, sens perjudici de tornar-la a aprovar 
quan es tingués la certesa de tenir el crèdit habilitat. I així es va recollir expressament en 
l’acord de la Junta de Govern, que ara ha estat recorregut per l’Associació Educativa Arinoe. 
 
3. Tanmateix, i com a complement de la fonamentació anterior, hi ha un fet incontestable, i 

és el fet que totes les sol·licituds de subvenció presentades en aquesta convocatòria ja 
estaven desestimades per silenci administratiu, amb anterioritat a l’aprovació  per la 
Junta de Govern de la  Diputació de Barcelona del dictamen que deixa sense efecte la 
convocatòria. 

 
La base específica 13.2 de la convocatòria regula quin és el termini màxim per resoldre-la, 
amb el literal següent: “La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució 
definitiva en el termini màxim de 3 mesos des de la data de tancament del període de 
sol·licituds.” I afegeix, que “.. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes 
desestimatoris”.  
 
En idèntic sentit l’article 23.4 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
estableix que “el procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un 
termini de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds”. I 
l’article 25.5 de la LGS estableix que “el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención”.  
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Per tant, el fet d’aprovar un acord exprés per deixar sense efecte la convocatòria respon al 
previst a l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques que obliga a dictar resolució expressa i notificar-la als 
interessats, així com a la voluntat d’acompanyament, informació i transparència que la 
Gerència de Serveis d’Educació vol oferir als sol·licitants. 
 
Conclusions 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa la desestimació del recurs de reposició presentat per 
l’Associació Educativa Arinoe.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i  el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
3. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març i les Bases d’Execució del pressupost de la 
Diputació de Barcelona.  

 
4. Els articles 21, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques.  
 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els 
apartats 8.2) en relació amb el 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 
d’abril  (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per 
decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per decret núm. 
8656/17, de 14 de setembre (BOPB de 19 de setembre de 2017), en relació amb la 
resolució dels recursos administratius de reposició contra els actes administratius 
definitius.  

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

ACORDS 
 
Primer.- ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat en data de 20 d’abril de 
2018 per l’Associació Educativa Arinoe, contra l’acord de la Junta de Govern, adoptat 
en sessió ordinària de 22 de març de 2018, en relació a deixar sense efecte la 
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convocatòria de subvencions de concurrència competitiva número 9343/17, destinada 
al suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-
2017, de la Gerència se Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
que havia estat aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 d’octubre 
de 2017, i publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número BDNS 368972. 
 
Segon.- DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en el recurs de 
reposició interposat per l’Associació Educativa Arinoe, d’acord amb la motivació que 
figura en la part expositiva dels presents acords.  
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Educativa Arinoe.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Centelles i 
Balenyà sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 
carretera C-1413B, entre el C/ Vinaròs de Centelles i el Pont del Riu Congost a 
Balenyà. TM Centelles i Balenyà”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La carretera C-1413b, que transcorre, entre d’altres, pels termes municipals de 

Centelles i de Balenyà, és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona, que 
forma part de la seva xarxa de vies local, i és gestionada a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de 

la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
3. El Pla de Mobilitat Urbana de Balenyà, redactat per la Diputació de Barcelona, va  

incorporar la proposta de millora de la connexió a peu entre Balenyà i l’IES Pere 
Barnils, ubicat a Centelles, proposant un itinerari de vianants paral·lel a la carretera 
C-1413b, de titularitat de Diputació de Barcelona. Aquest itinerari permetria millorar 
la seguretat viària dels vianants que utilitzen els marges de la carretera en els seus 
desplaçaments a peu o bicicleta entre els dos municipis. 

 
4. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el tram indicat que transcorre entre 

els PK 17+870 i 19+250 de la carretera C-1413b, l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
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Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres 
d’’“Itinerari de vianants a la carretera C-1413b entre el carrer Vinaròs de Centelles i 
el pont del riu Congost a Balenyà. TM Centelles i Balenyà”, amb un import total 
d’1.088.378,67 EUR (IVA inclòs). El projecte es redacta a petició dels ajuntaments 
de Centelles i de Balenyà, beneficiaris de l’actuació. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
6. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar 

els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que restaran 
respectivament a càrrec tant de la Diputació de Barcelona com dels ajuntaments de 
Centelles i de Balenyà, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat 
la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar per les tres administracions 
esmentades. 

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
8. Es valora l’import total de l’actuació en 1.088.378,67 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent  repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments de Centelles i de Balenyà: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Centelles 

Ajuntament de 
Balenyà 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.088.378,67 EUR 
873.214,00 
EUR 

61.789,88 EUR 153.374,79 EUR 

 
9. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Centelles, per la seva part, 

ha de cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 
61.789,88 EUR, i així mateix, l’Ajuntament de Balenyà, per la seva part, ha de 
cofinançar la part de l’obra que afecta el seu municipi per un altre import de 
153.374,79 EUR, les parts respectives de l’import total de les obres que correspon 
cofinançar als dos ajuntaments, les avançarà prèviament la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost.  

 
10. De l’import total d’1.088.378,67 EUR, dels quals 873.214,00 EUR, corresponen al 

cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, 61.789,88 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Centelles, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, i 153.374,79 EUR 
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corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Balenyà, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes 
elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona. No 
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació als Ajuntaments per tal que ingressin la part que els correspon. Els 
Ajuntaments procediran a l’ingrés de l’import que finalment els correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop els sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en el termes 
establerts en la mateixa liquidació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
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llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Centelles i l’Ajuntament de Balenyà, referent a l’execució 
de les obres del projecte constructiu d’’“Itinerari de vianants a la carretera C-1413b 
entre el carrer Vinaròs de Centelles i el pont del riu Congost a Balenyà. TM Centelles i 
Balenyà” (Codi: 5076-PC-02), tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que 
es transcriu a continuació: 
  
(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I 

L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA 
CTRA. C-1413b ENTRE EL C/VINARÒS DE CENTELLES 

I EL PONT DEL RIU CONGOST A BALENYÀ 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de  28 de juliol  de  2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de  
2016.  
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AJUNTAMENT DE CENTELLES, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Miquel Arisa Coma, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Josep Lluís Berges Collado. 
 
AJUNTAMENT DE BALENYÀ, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, 
Sra. Anna Magem Marsó, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. Míriam 
Menéndez Galceran. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera C-1413b, que passa entre d’altres pels termes municipals de Centelles i de 
Balenyà, és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. El Pla de Mobilitat Urbana de Balenyà, redactat per la Diputació de Barcelona, va  
incorporar la proposta de millora de la connexió a peu entre Balenyà i l’IES Pere Barnils, 
ubicat a Centelles, proposant un itinerari de vianants paral·lel a la carretera C-1413b, de 
titularitat de Diputació de Barcelona. Aquest itinerari permetria millorar la seguretat viària 
dels vianants que utilitzen els marges de la carretera en els seus desplaçaments a peu o 
bicicleta entre els dos municipis. 
 
IV. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el tram indicat que transcorre entre els PK 
17+870 i 19+250 de la carretera C-1413b, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres d’’“Itinerari de vianants a la 
carretera C-1413b entre el carrer Vinaròs de Centelles i el pont del riu Congost a Balenyà. 
TM Centelles i Balenyà”, amb un import total d’1.088.378,67 EUR (IVA inclòs). El projecte es 
redacta a petició dels ajuntaments de Centelles i de Balenyà, beneficiaris de l’actuació. 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Centelles i de Balenyà, considerant que 
les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ..................................... 
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i els ajuntaments de Centelles i de 
Balenyà, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en els termes municipals de 
Centelles i de Balenyà, de les obres del projecte constructiu obres d’’“Itinerari de vianants a 
la carretera C-1413b entre el carrer Vinaròs de Centelles i el pont del riu Congost a Balenyà. 
TM Centelles i Balenyà” (Codi: 5076-PC-02), així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en d’1.088.378,67 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament 
a càrrec de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de Centelles i de Balenyà. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu d’’“Itinerari de vianants a la 

carretera C-1413b entre el carrer Vinaròs de Centelles i el pont del riu Congost a 
Balenyà. TM Centelles i Balenyà” (Codi: 5076-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total d’1.088.378,67 EUR, IVA 
inclòs, dels quals 873.214,00 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100,  
61.789,88 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament 
de Centelles i 153.374,79 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista 
de l’Ajuntament de Balenyà. La part que li correspon cofinançar als ajuntaments de 
Balenyà i de Centelles l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona 
emetrà liquidació als ajuntaments de Balenyà i de Centelles per tal que ingressin les 
parts que respectivament els corresponen, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no 
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en 
el projecte constructiu.  
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Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera C-1413b i ubicats 

en sòl no urbà. 
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà. 
- Calçada i drenatge de la carretera. 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
- Passarel·la de vianants sobre el riu Congost. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Centelles  
 
L’Ajuntament de Centelles designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Centelles es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 61.789,88 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import servirà per minvar les aportacions d’ambdós ajuntaments. En tot cas, però, cadascun 
dels dos ajuntaments haurà d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia 
inicialment. 
 
L’Ajuntament de Centelles procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com 
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, 
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes, a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
 
L’Ajuntament de Centelles cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat 
privada i pública del seu terme municipal situats en sòl urbà i que resultin afectats 
d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de 
béns afectats del projecte constructiu. 
 
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de 
Centelles, com a beneficiari de les obres, es farà càrrec de la conservació i manteniment de 
tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal.  
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Bases i paviments de l’itinerari. 

 Baranes de protecció dels vianants. 
 
L’Ajuntament de Centelles també s’encarregarà de la conservació i manteniment dels 
següents elements dins del seu terme municipal: 
 
- Enllumenat de l’itinerari 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Enjardinament i mobiliari urbà. 
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Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants dels dos ajuntaments i 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. – Obligacions de l’Ajuntament de Balenyà  
 
L’Ajuntament de Balenyà designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Balenyà es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst de 153.374,79 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import servirà per minvar les aportacions d’ambdós ajuntaments. En tot cas, però, cadascun 
dels dos ajuntaments haurà d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia 
inicialment. 
 
L’Ajuntament de Balenyà procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes, a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
 
L’Ajuntament de Balenyà cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada 
i pública del seu terme municipal situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació 
forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats 
del projecte constructiu. 
 
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de 
Balenyà, com a beneficiari de les obres, es farà càrrec de la conservació i manteniment de 
tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal.  
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Bases i paviments de l’itinerari. 

 Baranes de protecció dels vianants. 
 
L’Ajuntament de Balenyà també s’encarregarà de la conservació i manteniment dels 
següents elements dins del seu terme municipal: 
 
- Enllumenat de l’itinerari 
- Semàfor del pas sota les vies del ferrocarril. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Enjardinament i mobiliari urbà. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants dels dos ajuntaments i 
de la Diputació de Barcelona. 
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Cinquè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Setè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
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Desè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Onzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un 
representant tècnic per cadascun dels dos ajuntaments. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Centelles: Miquel Arisa Coma, Alcalde-President; Josep Lluís Berges 
Collado, Secretari de l’Ajuntament; Per l’Ajuntament de Balenyà: Anna Magem Marsó, 
Alcaldessa-Presidenta; Míriam Menéndez Galceran, Secretària; Per la Diputació de 
Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                                          (...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments de Centelles i 
de Balenyà, als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per 
totes les parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants de totes les entitats participants. 
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Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes sobre les obres del projecte constructiu d’“Ampliació del pont sobre la 
riera de Ribes al PK 0+550 de la Carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La carretera BV-2113, en el terme municipal de Sant Pere de Ribes, és una via de 

titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

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

 
3. A la carretera BV-2113, des de Sant Pere de Ribes a Vilanoveta, al PK 0+550 

d’aquesta via, es troba el pont sobre la riera de Ribes. 
 
4.  De forma paral·lela a la carretera, pel cantó nord d’aquesta, existeix un itinerari de 

vianants amb carril bici segregat de 6,8 m d’amplada. En aquest itinerari es forma 
un coll d’ampolla just a l’entrada del nucli urbà, sobre l’esmentat pont, on l’amplada 
de la vorera és d’1,10 m, pel cantó nord d’aquest. 

 
5.  L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha sol·licitat dotar el tram d’itinerari dins del 

pont de la riera de Ribes d’una amplada de 5,00 m útils pel cantó nord, dividits en 
2,50 m pel carril bici i 2,50 m per la vorera. 

 
6.  Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en aquell punt, l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte 
constructiu de les obres d’“Ampliació del pont sobre la riera de Ribes al PK 0+550 
de la carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes”, amb un import total de 
456.169,13 EUR (IVA inclòs). El projecte s’ha redactat a petició de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, beneficiari de l’actuació, juntament amb la Diputació de 
Barcelona, com a titular de la carretera. 
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7.  La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar 

els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que restaran a càrrec 
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, una vegada 
les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions. 

 
9. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
10. Es valora l’import total de l’actuació en 456.169,13 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent  repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

Cost (IVA 
inclòs) 

456.169,13 EUR 319.318,39 EUR 136.850,74 EUR 

 
11. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 136.850,74 
EUR, aquesta part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament, l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost. 
 

12. De l’import total de 456.169,13  EUR, dels quals 319.318,39 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona i 136.850,74 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de 
la Diputació de Barcelona. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a la mateixa 
aplicació pressupostaria abans esmentada del seu pressupost. No obstant això, i 
a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
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obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 
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8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, referent a l’execució de les obres del 
projecte constructiu  d’“Ampliació del pont sobre la riera de Ribes al PK 0+550 de la 
carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes” (Codi: 1800-PC-04), tot això d’acord amb 
el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

SOBRE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PONT SOBRE LA RIERA DE RIBES AL PK 
0+550 DE LA CTRA. BV-2113. TM SANT PERE DE RIBES 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de  28 de juliol  de  2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de  
2016.  
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, i assistida pel Secretari de la Corporació, Sr. 
Santiago Blanco Serrano. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-2113, en el terme municipal de Sant Pere de Ribes, és una via de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III.  A la carretera BV-2176, des de Sant Pere de Ribes a Vilanoveta, al PK 0+550 d’aquesta 
via, es troba el pont sobre la riera de Ribes. 
 
IV. De forma paral·lela a la carretera, pel cantó nord d’aquesta, existeix un itinerari de 
vianants amb carril bici segregat de 6,8 m d’amplada. En aquest itinerari es forma un coll 
d’ampolla just a l’entrada del nucli urbà, sobre l’esmentat pont, on l’amplada de la vorera és 
d’1,10 m, pel cantó nord d’aquest. 
 
V. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha sol·licitat dotar el tram d’itinerari dins del pont de 
la riera de Ribes d’una amplada de 5,00 m útils pel cantó nord, dividits en 2,50 m pel carril 
bici i 2,50 m per la vorera. 
 
VI. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en aquell punt, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les 
obres d’“Ampliació del pont sobre la riera de Ribes al PK 0+550 de la carretera BV-2113. TM 
Sant Pere de Ribes”, amb un import total de 456.169,13 EUR (IVA  inclòs). El projecte s’ha 
redactat a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari de l’actuació, juntament 
amb la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera. 
 
VII. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
IX. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte  del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant Pere de 
Ribes, de les obres del  projecte constructiu  d’“Ampliació del pont sobre la riera de Ribes al 
PK 0+550 de la carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes” (Codi: 1800-PC-04), així com la 
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definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 456.169,13 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Ampliació del pont sobre la 

riera de Ribes al PK 0+550 de la carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes” (Codi: 
1800-PC-04), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 456.169,13 EUR, IVA inclòs, dels quals 319.318,39 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona, i 136.850,74 EUR corresponen a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del seu pressupost; 
no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
Un cop executades les obres, dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada, del drenatge 
de la carretera BV-2113 i de la senyalització horitzontal i vertical fixa, de l’estructura del pont 
i de l’enllumenat del pont, excepte material fungible i consum.   
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes  
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 136.850,74 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada  la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
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faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de 
titularitat pública situats en sòl no urbà i que resultin afectats de servitud de pas i/o ocupació 
temporal per l’execució de les obres segons la relació de cessions i/o autoritzacions del 
projecte constructiu.  
 
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la 
conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora 
de l’àmbit de la calçada de la carretera BV-2113. 
  
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera BV-2113 i fora del pont. 

 Enllumenat, excepte enllumenat del pont. 

 Material fungible i consum de l’enllumenat del pont. 

 Altres instal·lacions. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 

que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa-Presidenta; 
Santiago Blanco Serrano, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 

Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                                          
(...) 

 
Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Rupit i Pruit 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
5208, entre el Pont dels tres ulls i Rupit. TM Rupit i Pruit”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La carretera BV-5208, en el terme municipal de Rupit i Pruït, és una via de 

titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
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3. La carretera BV-5208 és la via que dona accés al nucli de Rupit des de la 
carretera de Vic a Olot (C-153). És una carretera amb una secció estreta de traçat 
sinuós, sense vorals que discorre encaixonada a mitja vessant entre el talús rocós 
i la riera de Rupit. En determinats períodes de l’any és força transitada per turistes 
i veïns que volen accedir al camí del Soler i al mirador, amb el perill que això 
comporta. 

 
4. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el tram indicat de la carretera BV-

5208 que transcorre entre els PK 0+690 i 0+832 i a petició de l’Ajuntament de 
Rupit i Pruït, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a 
la carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i Rupit. TM Rupit i Pruït”, amb 
un import total de 273.041,06 EUR (IVA inclòs). 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
7. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 

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

 
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
9. Es valora l’import total de l’actuació en 273.041,06 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Rupit i Pruït: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Rupit i 
Pruït 

Cost (IVA 
inclòs) 

273.041,06 EUR 166.555,05 EUR 106.486,01 EUR 
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10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Rupit i Pruït ha de cofinançar 
la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 106.486,01 EUR, 
aquesta part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament, l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost. 

 
11. De l’import total de 273.041,06 EUR, dels quals 166.555,05 EUR corresponen al 

cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona i 106.486,01 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Rupit i Pruït amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001. La part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Rupit i Pruït l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del seu 
pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de 
Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li 
correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui 
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la 
certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruït, referent a l’execució de les obres del projecte 
constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i 
Rupit. TM Rupit i Pruït” (Codi: 5983-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta 
del conveni que es transcriu a continuació: 
 
(...) 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUÏT SOBRE 
LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-5208 ENTRE EL PONT DELS 

TRES ULLS I RUPIT. TM RUPIT I PRUÏT 
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ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016. 
 
AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUÏT, representat per l’Il·lm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Albert Marcè Pujol, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Pere Sala Bassols. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-5208, en el terme municipal de Rupit i Pruït, és una via de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. La carretera BV-5208 és la via que dona accés al nucli de Rupit des de la carretera de 
Vic a Olot (C-153). És una carretera amb una secció estreta de traçat sinuós, sense vorals 
que discorre encaixonada a mitja vessant entre el talús rocós i la riera de Rupit. En 
determinats períodes de l’any és força transitada per turistes i veïns que volen accedir al 
camí del Soler i al mirador, amb el perill que això comporta. 
 
IV. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el tram indicat de la carretera BV-5208 
que transcorre entre els PK 0+690 i 0+832 i a petició de l’Ajuntament de Rupit i Pruït, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte 
constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels 
Tres Ulls i Rupit. TM Rupit i Pruït”, amb un import total de 273.041,06 EUR (IVA inclòs). 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rupit i Pruït, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
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VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Rupit i Pruït, en 
ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Rupit i Pruït, de les 
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont 
dels Tres Ulls i Rupit. TM Rupit i Pruït” (Codi: 5983-PC-01), així com la definició de l’àmbit 
de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 273.041,06 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Rupit i Pruït. 
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 

carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i Rupit. TM Rupit i Pruït” (Codi: 5983-PC-
01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un 
import total de 273.041,06 EUR, IVA inclòs, dels quals 166.555,05 EUR, corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona, i 106.486,01 EUR corresponen a l’aportació econòmica 
inicialment prevista de l’Ajuntament de Rupit i Pruït. La part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Rupit i Pruït l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona 
emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 

La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres 
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets 
afectats continguda en el projecte constructiu.  
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Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements: 

 
- Bases i paviments de l’itinerari ubicades en sòl no urbà. 
- Elements estructurals de suport de l’itinerari ubicats en sòl no urbà. 
- Baranes de protecció dels vianants ubicades en sòl no urbà. 
- Contencions de vehicles, drenatge  i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Rupit i Pruït  
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruït designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruït es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 106.486,01 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruït procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la 
mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruït cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat 
privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació 
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte 
constructiu. 
 
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de 
Rupit i Pruït, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la conservació i 
manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme 
municipal.  
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Bases i paviments de l’itinerari. 
 
L’Ajuntament també s’encarregarà de la conservació i manteniment dels següents elements 
dins del seu terme municipal: 
 
- Enllumenat de l’itinerari 
- Enjardinament i mobiliari urbà. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació. 
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Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 

- Per avinença de les parts signatàries. 
 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 

Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Rupit i Pruït: Albert Marcé Pujol, Alcalde-President; Pere Sala 
Bassols, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”   (...) 
 
Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles sobre 
les obres del projecte constructiu de “Millora de la contenció sobre el mur 
existent a la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM 
Navarcles”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La carretera BV-1221, en el terme municipal de Navarcles, és una via de titularitat 

de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
3. La carretera BV-1221, al seu pas per Navarcles, discorre en un tram urbà de 

l’ordre de 130 m. en paral·lel al carrer de la Sort, però a diferent nivell. Un mur de 
pedra, amb alçades màximes al voltant del metre i mig, separa el carrer de la 
carretera. En la coronació d’aquest mur existeix una barrera de seguretat 
metàl·lica que protegeix els vehicles de la caiguda. Aquest contenció ha 
d’actualitzar-se per tal d’acomplir amb les actuals recomanacions recollides en 
l’Ordre Circular 35/2014 del Ministeri de Foment sobre sistemes de contenció de 
vehicles. 

 
4. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el punt indicat de la carretera i a 

petició de l’Ajuntament de Navarcles, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres de 
“Millora de la contenció sobre el mur existent a la carretera BV-1221 entre el PK 
34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles”, amb un import total de 202.131,71 EUR 
(IVA inclòs). 
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5. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
6. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 

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

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
8. Es valora l’import total de l’actuació en 202.131,71 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Navarcles: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Navarcles 

Cost (IVA 
inclòs) 

202.131,71 EUR 158.480,03 EUR 43.651,68 EUR 

 
9. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Navarcles ha de cofinançar la 

part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 43.651,68  EUR, aquesta 
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament, 
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost, 
per tal de poder dur a terme la contractació de les obres. 

 
10. De l’import total de 202.131,71  EUR, dels quals 158.480,03 EUR corresponen al 

cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona i 43.651,68 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Navarcles amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001del pressupost de la Diputació de 
Barcelona. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Navarcles 
l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a la mateixa aplicació 
pressupostaria abans esmentada del seu pressupost. No obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
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obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 
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8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Navarcles, referent a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de “Millora de la contenció sobre el mur existent a la carretera BV-1221 
entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles” (Codi: 6192PC01), tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  
(...) 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES SOBRE LES 
OBRES DE MILLORA DE LA CONTENCIÓ SOBRE EL MUR EXISTENT A LA CTRA. BV-

1221 ENTRE EL PK 34+585 I EL PK 34+690. 
TM NAVARCLES 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 
AJUNTAMENT DE NAVARCLES, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Llorenç Ferrer Alòs, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Sensat 
Borràs. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-1221, en el terme municipal de Navarcles, és una via de titularitat de la 
Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 
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II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. La carretera BV-1221, al seu pas per Navarcles, discorre en un tram urbà de l’ordre de 
130 m. en paral·lel al carrer de la Sort, però a diferent nivell. Un mur de pedra, amb alçades 
màximes al voltant del metre i mig, separa el carrer de la carretera. En la coronació d’aquest 
mur existeix una barrera de seguretat metàl·lica que protegeix els vehicles de la caiguda. 
Aquest contenció ha d’actualitzar-se per tal d’acomplir amb les actuals recomanacions 
recollides en l’Ordre Circular 35/2014 del Ministeri de Foment sobre sistemes de contenció 
de vehicles. 
 
IV. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en el punt indicat de la carretera i a petició de 
l’Ajuntament de Navarcles, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu de les obres de “Millora de la contenció sobre el mur existent 
a la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles”, amb un import 
total de 202.131,71 EUR (IVA inclòs). 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Navarcles, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Navarcles, en 
ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Navarcles, de les obres 
del projecte constructiu de “Millora de la contenció sobre el mur existent a la carretera BV-
1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles” (Codi: 6192-PC-01), així com la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
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Es valora l’import total de l’actuació en 202.131,71 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Navarcles. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la contenció 

sobre el mur existent a la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM 
Navarcles” (Codi: 6192-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, amb un import total de 202.131,71 EUR, IVA inclòs, dels quals 
158.480,03 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona i 43.651,68 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Navarcles. La part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Navarcles l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació 
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li 
correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
Un cop executades les obres, i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment del següents elements: 
 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa dins de la calçada de la 

carretera BV-1221.  
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Navarcles  
 
L’Ajuntament de Navarcles designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Navarcles es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 43.651,68 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. 
 
L’Ajuntament de Navarcles procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com 
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, 
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
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Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de 
Navarcles, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la conservació i 
manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin dins del seu terme municipal.  
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Mur de sosteniment entre el carrer de la Sort i la carretera BV-1221. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Navarcles: Llorenç Ferrer Alòs, Alcalde-President; Montserrat Sensat 
Borràs, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                             (...) 
 

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar 
de Dalt. TM Avinyonet del Penedès”.- 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 
 
La carretera BV-2416, en el terme municipal d’Avinyonet del Penedès, és una via de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
1. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora 

de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
2. La carretera BV-2416 des del PK 0+000 fins al PK 0+830, de titularitat de la 

Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Entre el camí del Bosquet (PK 0+830) i el final 
del projecte (carrer de Santa Anna), la titularitat de la carretera és de l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès. 
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3. A la carretera BV-2416 des de l’encreuament de l’Arboçar de Dalt ( PK 0+665 ) 
fins al carrer de Santa Anna de l’Arboçar de Dalt, es produeix un trànsit de 
vianants que circula per la calçada. L’Ajuntament d’ Avinyonet del Penedès ha 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona que procedeixi a dotar aquest tram d’un 
itinerari de vianants segur fora de la calçada.  

 
4. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària entre els indicats punts de la carretera 

i a petició de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte 
constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2416 des de la 
cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM Avinyonet del 
Penedès”, amb un import total de 140.232,18 EUR (IVA inclòs). 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
6. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 

determinar els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que 
restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta 
d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions. 

 
7. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
8. Es valora l’import total de l’actuació en 140.232,18 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament d’Avinyonet 
del Penedès 

Cost (IVA 
inclòs) 

140.232,18 EUR 81.222,48 EUR 59.009,70 EUR 

 
9. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 59.009,70 
EUR, aquesta part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament, l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost. 
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10. De l’import total de 140.232,18 EUR, dels quals 81.222,48 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona i 59.009,70 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de la 
diputació de Barcelona. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a la 
mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del seu pressupost. No 
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
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la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 
22 d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, referent a l’execució de les obres 
del projecte constructiu  d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2416 des de la cruïlla 
de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM Avinyonet del Penedès” 
(Codi: 1639-PC-01), tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es 
transcriu a continuació: 
 

(...) 
C O N V E N I 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS 
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-2416 DES DE LA 
CRUÏLLA DE L’ARBOÇAR DE BAIX FINS AL NUCLI DE L‘ARBOÇAR DE DALT. TM 

AVINYONET DEL PENEDÈS 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
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del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS, representat per l’il·lm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Oriol de la Cruz Marcè, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jaume 
de Castro Castro. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-2416, en el terme municipal d’Avinyonet del Penedès, és una via de la 
Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 
 
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals. 
 
III. La carretera BV-2416 des del PK 0+000 fins al PK 0+830, de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
Entre el camí del Bosquet (PK 0+830) i el final del projecte (carrer de Santa Anna), la 
titularitat de la carretera és de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. 
 
IV. A la carretera BV-2416 des de l’encreuament de l’Arboçar de Dalt ( PK 0+665 ) fins al 
carrer de Santa Anna de l’Arboçar de Dalt, es produeix un trànsit de vianants que circula per 
la calçada. L’Ajuntament d’ Avinyonet del Penedès ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
que procedeixi a dotar aquest tram d’un itinerari de vianants segur fora de la calçada.  
 
V. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària entre els indicats punts de la carretera i a 
petició de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM 
Avinyonet del Penedès”, amb un import total de 140.232,18 EUR (IVA inclòs). 
 
VI. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
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VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ..................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte  del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal d’Avinyonet 
del Penedès, de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM Avinyonet 
del Penedès” (Codi: 1639-PC-01), així com la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 140.232,18 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès. 
 
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la 

carretera BV-2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. 
TM Avinyonet del Penedès” (Codi: 1639-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 140.232,18 EUR, IVA 
inclòs, dels quals 81.222,48 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona, i 59.009,70 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per 
tal que ingressi la part que li correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis.  
 
La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació 
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no 
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en 
el projecte constructiu.  
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Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada i del drenatge de la carretera BV-2416 i de la  
senyalització horitzontal entre l’encreuament de l’Arboçar de Baix ( PK 0+665 ) i el camí del 
Bosquet ( PK 0+830 ). 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès  
 
L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 59.009,70 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. 
 
L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de 
titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o 
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del 
projecte constructiu. 
 
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament 
d’Avinyonet del Penedès, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la 
conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin en el seu àmbit 
de titularitat. Es detalla a continuació aquest àmbit: 
 
- Carretera entre el camí del Bosquet i el carrer de Santa Anna. 
 
A l’ensems, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, com a beneficiari principal de les obres, 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que 
estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera BV-2416. Es detalla a 
continuació una relació d’aquests elements: 
 

 Enllumenat. 

 Altres instal·lacions. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació. 
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Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
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Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès: Oriol de la Cruz Marcè, Alcalde-President; 
Jaume de Castro Castro, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 

Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)” 

(...) 
 

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte, del 
Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2018, als 
Ajuntaments de Malgrat de Mar, Caldes de Montbui, Sant Joan de Vilatorrada, 
Castelldefels, el Prat de Llobregat, Torelló i Mataró, destinada a col·laborar en el 
finançament de l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc 
municipal d’habitatges.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017 (en endavant 
l'Ordenança). 

 
3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 

22 de febrer de 2018, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret 
Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc 
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municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, per un import total màxim de 
250.000,00 euros.  

 
4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 
2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula 
el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (identif. 387598) i un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de març de 2018. 

 
5. Vist que l’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 

d’aquestes subvencions serà el de concessió directa fins a la finalització dels fons 
o bé fins al 30 d’octubre de 2018 i s’anirà resolent de manera individualitzada per 
ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits. 

 
6. Vistes les peticions que, fins a data 17 d’abril de 2018, han estat presentades pels 

ajuntaments de Malgrat de Mar, Caldes de Montbui, Sant Joan de Vilatorrada, 
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Torelló i Mataró, per tal que els sigui concedida 
una subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatge 
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 amb 
l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge. 

 
7. Vist l’informe d’instrucció emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 

Activitats en data 20 d’abril de 2018 en què valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 

 
8. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 

de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar 
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret 
de la Presidència de data 14 d’abril de 2016, amb núm. de registre de resolucions 
3048/16, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, que atorga la competència a 
la Junta de Govern per delegació de la Presidència. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, d’acord amb l’informe 
d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats sobre 
les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge, per a l’exercici 2018, que s’atorguen als següents beneficiaris i pels 
imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament NIF Import subvenció Actuació  

Malgrat de Mar P0810900A 30.000,00€ 
Adquisició habitatge Av. 
Costa Brava 17, 3er, 1ª 

Caldes de Montbui P0803300C 30.000,00€ 
Adquisició habitatge c/ Pau 
Cuscó nº34, 1er, 2ª 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 30.000,00€ 
Adquisició habitatge Av. 
Montserrat nº40, 4rt 

Castelldefels P0805500F 30.000,00€ 
Adquisició habitatge c/ Pietat 
nº26, bloc 1, 1er, 4º 

El Prat de Llobregat P0816800G 30.000,00€ 
Adquisició habitatge Avgda. 
Del Canal, nº150, àtic 

Torelló P0828500I 30.000,00€ 
Adquisició habitatge c/ 
Cabrera nº 19, 1er 3ª 

Mataró P0812000H 30.000,00€ 
Adquisició habitatge c/ Sant 
Jordi nº 18, 2on 2ª 

TOTAL A CONCEDIR 210.000,00€  

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes 
actuacions per un import total de 210.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2018 de la 
Diputació de Barcelona i amb el desglossament que consta en el quadre anterior. 
 
Tercer.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Després d’aquest punt els 
demanem per a quan la modificació de crèdit per incrementar la partida de tanteig i 
retracte, d’una banda, i també per al lloguer social. Gràcies. 
 
I la senyora presidenta diu: A veure. Crec que, molt aviat, podrem plantejar una línia 
de treball molt interessant amb relació a la modificació de crèdit d’aquesta partida. 
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Crec que serà substancial. Avui justament, en la Comissió Executiva, per tant, 
integrada pels vicepresidents, s’ha acordat prendre una sèrie de decisions amb relació 
a un bé patrimonial de propis, que és un edifici cèntric que hem anat a veure i que, 
realment, tenim una oferta d’adquisició per part d’un privat, i tramitaríem el que seria la 
compravenda d’aquest edifici patrimonial de propis amb la condició que l’obtenció 
d’aquesta compravenda vagi íntegrament a fer polítiques d’habitatge. 
 
Per tant, aquesta creiem que és una línia que podem treballar i que pot ser interessant. 
En aquest moment, també, donarem la instrucció a tota la casa perquè prepari aquest 
expedient, evidentment, perquè no és un expedient senzill, eh?, però, realment, fetes 
les valoracions dels diferents immobles, bé, no veiem una sortida administrativa 
d’oficines ni d’habitatge que ens permeti fer una política que comporti uns resultats 
adequats i, en canvi, d’aquesta compravenda sí que podríem obtenir uns recursos 
importants que es podrien destinar a habitatge. Per tant, iniciarem aquest camí.  
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi 

Ambient, duu a terme la iniciativa per implantar i utilitzar energies renovables com 
la fotovoltaica i la biomassa forestal en les instal·lacions municipals i, a més, té el 
propòsit concret de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el 
compliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes a través del PAES (Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible) i la promoció de les energies renovables. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic 
o social que tinguin per finalitat:  

 
La prevenció d’incendis, la dinamització socioeconòmica local a través de la 
mobilització d’ocupació local i biomassa en forma de recursos locals, la 
conservació de la biodiversitat, la conservació del bosc, la reducció de les 
emissions de CO2, la reducció dels costos municipals, la reducció de la 
dependència exterior de combustibles fòssils, l’ajuda a complir els Plans d’Acció 
Energia Sostenible dels Pactes d’Alcaldes als municipis, la reducció dels costos 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

energètics de les entitats locals i la promoció de les energies renovables a nivell 
públic i privat.  

 
3. Per la iniciativa esmentada i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de 

Subvencions, s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió 
d’ajuts econòmics a favor dels ens locals de la província de Barcelona, per a la 
instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 

 
4. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’un milió cinc-

cents mil euros (1.500.000,00 €), assignant 150.000,00 € a l’exercici 2018 i 
1.350.000,00 € a l’exercici 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, va ser 

aprovada 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 el dia 9 de maig de 2017 (en endavant OGS). 

 
3. L’OGS 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. 

 
4. La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les 

regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat 
prevista a l’article 23.2.a) LGS. 

 
5. L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan 

competent en els procediments de concessió en règim de concurrència 
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al 
procediment de concurrència competitiva. 

 
6. 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’OGS, 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 
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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, a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions.  

 
7. L’article 23.2.a) de la LGS contempla la possibilitat d’incloure unes bases 

específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
8. Els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, regulen aspectes de transparència en 
l’activitat subvencional i principis d’actuació del codi de conducta d’alts càrrecs. 

 
9. 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).  

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la convocatòria (núm.201820185120009963), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, per a la 
instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, 
llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I/O XARXES DE CALOR 
MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL, LLENYA O PÈL·LETS, ANYS 
2018 i 2019 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009963 
 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat. 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
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L’OGS, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de 
subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:  

 

 Dotar al territori de calderes i/o xarxes de calor alimentades amb estella forestal, 
pèl·lets o llenya més grans que alimentin major nombre d’edificis municipals. 

 

 Millorar l’eficiència i les emissions de les calderes existents en xarxes de calor sempre i 
quan utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de 
classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014. 
 
Aquests projectes han de tenir les característiques següents:  

 
o Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a 

combustibles estella forestal, pèl·lets o llenya i/ o xarxes de calor, que subministrin a 
equipaments municipals de titularitat pública. 

 
o Substitucions de calderes existents de biomassa en xarxes de calor que utilitzin com 

a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i 
B1 segons ISO17225:4:2014.  

 
Requisits mínims exigibles.  
 
Per presentar-se a la convocatòria s’ha de disposar del projecte executiu de la instal·lació 
per la qual es demana la subvenció signat pel tècnic competent.  
 
Aquest projecte ha de complir amb el contingut mínim següent: 
 
- Memòria descriptiva 
- Bases de disseny i càlcul 
- Descripció de materials i normes tècniques d’execució 
- Plec de condicions tècniques d’execució 
- Pressupost i amidament 
- Anàlisi econòmica i financera de la inversió 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Plànols 
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Les determinacions tècniques mínimes seran les següents: 
 

 Les calderes han de complir la Directiva 2009/125/EC i reglament (UE) 2015/1189 en 
relació als requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid i 
les d’estella han de ser de càrrega automàtica o Directiva Europea 2015/2193 sobre la 
limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de 
les instal·lacions de combustió mitjanes. Al respecte es podrà sol·licitar als 
adjudicataris aportar un certificat emès per una entitat d’inspecció i control del fabricant 
per la caldera inclosa en el projecte. En el cas que es plantegi una caldera diferent de 
la prescrita en el projecte, i en el cas de ser beneficiari d’aquesta convocatòria de 
subvenció, l’ens local ha de garantir en tot cas que la caldera que s’instal·li complirà 
amb aquest Reglament.  

 
En particular, el projecte executiu haurà d’incloure en tot cas, la següent informació: 

 
o Potència de la nova caldera(kW) 
o Consum previst (kWh) any 
o Preu d’execució del contracte (en endavant PEC) del projecte, iva inclòs 

 
3. Període d’execució. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes iniciats, desenvolupats i finalitzats durant el període comprés entre la data 
de publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOPB i el 30 de setembre de 2019. 
 
4. Beneficiaris, requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los. 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments de la província de 

Barcelona 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: 

 

 Ser ens locals adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima. 

 No haver iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació del extracte de la 
present convocatòria. 

 Els edificis on es vulguin fer les instal·lacions han de ser existents i no haver fet un 
canvi d’ús en el darrer any.  

 
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 cinc. 
 

5. Documentació a aportar. 
 

A. Sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat, acompanyada de la 
documentació següent: 

 
1. Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció, d’acord amb l’annex 1 del 

model normalitzat. 
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2. Pressupost previst per l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 2 del model normalitzat. 

3. 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.  

4. Declaració en què es manifesti que l’activitat no implica contacte habitual amb 
menors, i en el cas que impliqui contacte amb menors s’ha de 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. 

5. Document acreditatiu d’estar adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el 
clima, on es declara que no s’ha iniciat l’execució de l’obra o instal·lació i que els 
edificis són existents i no han sofert canvi d’ús en el darrer any, així com no s’hagin 
iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació de les bases, d’acord amb l’annex 
5 del model normalitzat. 

 
B. Documentació necessària per realitzar la valoració de les sol·licituds presentades: 

 
1. Projecte executiu signat per un tècnic facultatiu competent on hi figurin, com a 

mínim, les dades que han de permetre l’avaluació dels criteris ambientals i 
econòmics, que es detallen en les presents bases.  

2. Declaració responsable, si s’escau, en que es manifesta que el municipi disposa de 
comptabilitat energètica municipal a través d’un programa específic per a tal fi, 
d’acord amb l’annex 6 del model normalitzat, adjuntant la documentació que 
consideri al respecte. 

 
L’esmentada documentació que acompanyarà a la sol·licitud haurà de presentar-se en 
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada per 
l’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris i serà original o còpia degudament 
autenticada.  
 
El model normalitzat i els seus annexos de l’1 al 6 es podran trobar en la web 
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-biomassa-2018. 
 
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 30 dies 
naturals des de la publicació. 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la 
seva tramitació. 
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Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs 
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions 
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
7. Registre electrònic. 
 
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada al registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també, la 
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació. 
 
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 
Els documents presentats que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions podran 
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu 
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp 
 
8. Consulta i seguiment de sol·licituds. 
 
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 
la Diputació. 
 
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

 
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 

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

b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 

c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 

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

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

f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es 
realitzi l’objecte de l’actuació i es procedeixi el darrer pagament o s’efectuï la 
compensació de deutes o s’aprovi la seva revocació o renúncia en el marc del 
tancament de la convocatòria. 

https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
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9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

9.1 Esmena a instància de l’ens 
 

Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds 
que es trobin en estat de “lliurada”. 
 

L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta, 
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 

9.2. Revisió de sol·licituds i esmena 
 

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

En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà 
de la següent manera:  
 

a. Se enviarà una notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. 
b. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de l’accés a la 

notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest 
termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la 
sol·licitud. 

c. No s’admet la presentació, en el marc d’una esmena, de sol·licituds alienes al 
requeriment efectuat.  

 
9.3. Criteris automàtics d’esmena. 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a 
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
 
10. Procediment de concessió. 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
11. 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: 
 

Criteri 
Puntuació 
màxima  

Municipi que disposi de comptabilitat energètica municipal a través d’un 
programa informàtic específic per a tal fi a la data de publicació de les 
presents bases 
 
Puntuació: 1 punt si compleix 

1 
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Criteri 
Puntuació 
màxima  

Municipi que no es trobi en una Zona d’Especial Protecció Atmosfèrica 
(ZEPA) 
 
Puntuació: 1 punt si compleix 

1 

Municipi eficient en producció tèrmica per unitat econòmica, segons la 
fórmula consum previst (kWh) any/ PEC del projecte, IVA inclòs (€)  
 
De l’aplicació d’aquesta fórmula s’obtindrà el valor de la puntuació d’aquest 
criteri amb dos decimals, amb una puntuació màxima de 4 punts  

4 

Hores de funcionament, calculades a partir del quocient consum previst 
(kWh) any/ Potència de la caldera (kW)  
 
Puntuació :  
1 punt si > 3.500 h/any 
0,75 punts si > 2.500 h/any 
0,5 punts si  > 1.500 h/any 
0,25 punts si >500 h /any 

1 

 
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de 1.500.000,00 €, dels quals: 
 

 Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2018, i 

 

 Un milió tres-cents cinquanta mil (1.350.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
13. Import individualitzat de les subvencions. 
 
Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de objectius 
de puntuació que figuren a l’apartat núm. 11. 
 
En casos d’empat es prioritzaran les instal·lacions amb menor potència. 
 
Si també estiguessin empatats per aquest darrer criteri, la priorització serà el de menor 
Quocient següent € (PEC IVA inclòs) / kW tèrmic potència.  
 
Les subvencions s’atorgaran amb el seu import màxim començant per la major puntuació, 
fins arribar a la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim. A la primera 
sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim, se li atorgarà la totalitat de la quantia restant 
de la partida pressupostària, per tal d’esgotar la consignació pressupostària anteriorment 
fixada. 
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La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents que són 
acumulatius: 
 

 El 50% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (IVA inclòs) i, 

 En tal cas mai podrà superar l’import de 250.000,00 €. 
 

14. 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. Aquest 
òrgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i efectua una preavaluació que 
determina les sol·licituds que passen a la fase d'avaluació. Així mateix, avalua les 
sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix la 
corresponent puntuació, d’acord a l’establert a l’art. 22.3 de l’OGS. 
 
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’OGS i que estarà format per les 
següents persones:  
 
President: 

 El president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 
Vocals:  

 La directora de Serveis de Suport a la Coordinació General o persona en qui delegi, 
com a representant/s de l’Àrea de Presidència de la Corporació.  

 El diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 La gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui 

 El cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat o persona en qui delegui. 
 

Actuant un d’ells, elegit a l’efecte, com a secretari de l’òrgan col·legiat. 
 
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. 
 
15. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
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Respecte a la comunicació de la resolució de les subvencions, la concessió es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, substituint a la notificació i produint 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.  
 
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 publicació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar requeriment previ davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.  
 
16. 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. 
 
17. 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 de l’OGS. 
 

18. Despeses subvencionables. 
 
Seran despeses elegibles: 
 
Les definides en el projecte executiu i que siguin necessàries per la instal·lació de la caldera 
i/o xarxa de calor.  
 
Tots els costos i preus definits en la present convocatòria es consideren IVA inclòs. 
 
Seran despeses no elegibles: 
 

 La redacció de projectes, estudis o documents tècnics encara que coincideixin amb 
l’objecte de les presents subvencions. 

 

 L’adquisició d’instal·lacions o equips mitjançant lísing ni cap altre fórmula 
d’arrendament financer en el qual els bens no siguin propietat del beneficiari. 

 
En cap cas no podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i 
instal·lacions, l’execució de les quals hagi començat abans de publicar-se el seu extracte al 
BOPB. 
 
19. Subcontractació. 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte subvencionat sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 60% del cost total del projecte. 
 
20. Forma de pagament. 
 
El pagament de la subvenció concedida es podrà efectuar en un sol cop per la totalitat o 
fraccionar en dos o més pagaments fins el límit de l’import atorgat, prèvia la presentació, 
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Justificació de despeses. 
 
21.1. Termini i forma de justificació. 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 16 d’octubre de 2019. 
 
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i 
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altres administracions, el qual s’adjunta com annex a la present convocatòria. Per mitjà de la 
complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents a l’execució de 
l’obra, així com la relació de despeses derivades del seu funcionament. També s’hi farà 
constar l’estructura de finançament de l’actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, 
amb la signatura del Secretari/a-Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ens local.  
 
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a 
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini 
màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a l’ens 
destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació 
complementària. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la 
proporció que correspongui a la reducció operada. 
 
21.2. Procediment de justificació.  
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència. 
 
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels 
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de 
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma  de validació 
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electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació: 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 
 
D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment 
del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels originals dels documents adjunts al 
document electrònic de justificació de les despeses.  
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
21.3. 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 esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, d’acord amb l’art. 
71.2 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquest termini començarà 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.  

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’ens beneficiari 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, 
d’acord a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

 
22. Mesures de garantia. 
 
Les entitats beneficiàries 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. 
 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució. 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 

24. Compatibilitat amb d’altres subvencions. 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides. 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament.  
 
L’ens beneficiari que hagi percebut una 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 resistència o obstrucció a les actuacions de 
comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la 
LGS, estarà obligada a reintegrar la subvenció. 
 
28. Infraccions i sancions. 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada 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 el dia 9 de maig de 2017 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen 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, la 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, de 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 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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 de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient per la a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades 
amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 
 
BDNS (Identif.): 
Codi convocatòria: 201820185120009963 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a la web: 
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-biomassa-2018. 

 
Primer. Beneficiaris, requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los. 

 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments de la província de 

Barcelona 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: 

 

 Ser ens locals adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima. 

 No haver iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació de les presents bases. 

 Els edificis on es vulguin fer les instal·lacions han de ser existents i no haver fet un 
canvi d’ús en el darrer any. 

 
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 cinc. 
 

Segon. Objecte i finalitat de les subvencions. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:  

 

 Dotar al territori de calderes i/o xarxes de calor alimentades amb estella forestal, 
pèl·lets o llenya més grans que alimentin major nombre d’edificis municipals. 

 

 Millorar l’eficiència i les emissions de les calderes existents en xarxes de calor sempre i 
quan utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de 
classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Aquests projectes han de tenir les característiques següents: 
 

o Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a 
combustibles estella forestal, pèl·lets o llenya i/ o xarxes de calor, que subministrin a 
equipaments municipals de titularitat pública. 

o Substitucions de calderes existents de biomassa en xarxes de calor que utilitzin com 
a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i 
B1 segons ISO17225:4:2014.  

 
Tercer. Bases reguladores. 

 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).  
 
Quart. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de 1.500.000,00 €, dels quals: 
 

 Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2018, i 

 Un milió tres-cents cinquanta mil (1.350.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
Cinquè. Import individualitzat de les subvencions. 
 
Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de objectius 
de puntuació que figuren a l’apartat núm. 11. 
 
En casos d’empat es prioritzaran les instal·lacions amb menor potència. 
 
Si també estiguessin empatats per aquest darrer criteri, la priorització serà el de menor 
Quocient següent € (PEC iva inclòs) / kW tèrmic potència. 
 
Les subvencions s’atorgaran amb el seu import màxim començant per la major puntuació, 
fins arribar a la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim. A la primera 
sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim, se li atorgarà la quantia restant de la partida 
pressupostària, per tal d’esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents: 
 
• El 50% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (IVA inclòs)  
• L’import de 250.000,00 €. 
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Sisè. 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 30 dies 
naturals. 
 
Setè. Període d’execució. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre la data de publicació de 
l’extracte de la present convocatòria al BOPB i el 30 de setembre de 2019. 
 
Vuitè. Termini per a la justificació. 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 16 d’octubre de 2019.” 

 
Tercer. APROVAR els formularis de justificació de despeses i memòria de les 
actuacions de la present convocatòria en un Annex 1. 

 
Quart. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques,  el 
seu extracte i els models normalitzats en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexos 2, 3 i 4 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de 
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al 
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de 
discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Cinquè. AUTORITZAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria per un import de un milió cinc-cents 
mil euros (1.500.000,00 €), dels quals: 
 

 Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2018, i 

 

 Un milió tres-cents cinquanta mil (1.350.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

 
Sisè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa referida a l’acord anterior. 

 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.·” 
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ANNEX 1 AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA DE 24 D’ABRIL DE 2018, QUE 
RECULL UNS MODELS NORMALITZATS EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA “INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I/O XARXES DE CALOR 
MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL, LLENYA O PÈL·LETS, PER 
ALS EXERCICIS 2018 I 2019.  
 
Justificació de despeses 
 

Convocatòria 

Instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019 

Centre gestor 50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
Dades a emplenar per l’ens destinatari 
 

Ens destinatari  

NIF  

Import concedit  

Nom actuació  

Codificació  

 
Faig constar que: 
 
 Als efectes de desenvolupar les actuacions referides, l'ens destinatari ha formalitzat el/s 

contracte/s recollit/s en la relació de contractes següent: 

 

Nom del contracte 
Tipus de 
contracte 

Import 
d’adjudicació, 

sense IVA 

Import 
d’adjudicació, 

IVA inclòs 

Data 
d’aprovació 

     

     

     

     

 
 L’ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en la següent relació de 

despeses, que han estat destinades a l’actuació referida: 
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Relació de despeses generals 

 

Capítol 
Número 

de 
factura 

Data de 
factura 

Nom del 
proveïdor 

NIF del 
proveïdor 

Descripció 
de la 

factura 

Data 
aprovació 

factura 

Import 
despesa 

% 
imputat 

Import 
justificat 

          

          

          

          

          

          

Import despesa total (eur)  

Import imputat total (import justificat total) (eur)  

 
(*) Comproveu la informació que ens faciliteu d’acord a la normativa de la convocatòria: 

 
> Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució 
establert. 
> La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona per l’actual convocatòria, 
juntament amb altres fonts de finançament, no supera el cost total de l’actuació subvencionada. 
> Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present certificat, així com dels ingressos que 
financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 
> En els imports dels justificants de la relació de despeses no s'ha inclòs l'IVA deduïble. 
> L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

 
Tipus de justificació 
 
> La present relació de despeses, amb relació a l'ajut rebut de la Diputació, implica (marqui 
amb una creu una de les dues opcions): 

 

Una justificació parcial de l’ajut rebut.  

Una justificació total de l’ajut rebut (última justificació). Si s'escull aquesta 
opció, i si l'import justificat és inferior a l'ajut concedit, faig constar la 
RENÚNCIA al saldo existent. 

 

 
Informo la següent estructura de finançament real, una vegada presentada la darrera 
justificació: 
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Estructura de finançament real 

Administracions Import € 

Ens destinatari  

Import concedit per Diputació  

Altres aportacions de Diputació  

Aportació de la Generalitat  

Aportació d’altres administracions  

Cost total  

 
 

Observacions: 

 

 
 
 

Descripció de la documentació que s’acompanya: 

 

I, perquè així  
consti, jo  
 
com a Interventor/a o Secretari/ària – Interventor/a de l’ens destinatari signo. 

 
(Especificar població i data) 
 
 
 

MEMÒRIA FINAL DE L’ACTUACIÓ 
 

 
Dades a emplenar per l’ens 
 

Ens destinatari  

NIF  

Import concedit  

Nom actuació  

 

   de  de  

Convocatòria 

Instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, 
llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019 

Centre gestor 50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient 
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Codificació  

 
 

Descripció de les activitats realitzades 

 

Resultats obtinguts 

 

Desviacions respecte al pressupost previst 

 

Conclusions 

 

 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Bé, en la distribució d’aquestes 
subvencions, per un import total d’un milió i mig d’euros, veiem que, en aquest 2018, 
s’hi destinen cent cinquanta  mil i, en canvi, el 2019, un milió tres-cents cinquanta mil. I 
voldríem saber a què respon això, si és un problema d’utilitat o d’oportunitat per poder 
desenvolupar aquest projecte o aquesta instal·lació de calderes municipals. Gràcies. 
 
La senyora presidenta demana al diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, 
senyor Junyent (CiU) que respongui la pregunta, i aquest diu: Bé, senyor Duran, és 
un tema de procediment. Com que els projectes i les licitacions i ... es veu del tot 
impossible que s’acabin el desembre del 2018, doncs es fa en aquests dos exercicis 
perquè tothom pugui presentar-se. A més, és obert. No és per a municipis menors de 
vint mill habitants sinó que és per a tots tipus de municipis de la demarcació i, per tant, 
la gent, tingui projecte o no, tingui la possibilitat d’executar-lo abans que acabi aquest 
mandat. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar el 
punt tercer de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 
d’abril de 2018, referent a l’aprovació de la liquidació definitiva de l’ajut de la 
línia 2, suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels 
serveis socials municipals, del Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social, any 2016, de conformitat amb el que 
disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.- 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: 
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“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de data 12 d’abril de 2018, va 
aprovar la liquidació definitiva de l’ajut de la línia 2 (suport a l’ocupació de col·lectius 
en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, any 2016, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

 
S’ha detectat una errada en el redactat de l’acord tercer, pel qual es sol·licita el 
reintegrament dels imports avançats i no justificats, doncs s’ha demanat el 
reintegrament, a diversos municipis, d’imports que no havien estat avançats.  
 
La resta de municipis no es veuen afectats per aquesta errada ja que l’import no 
justificat coincideix amb l’import a reintegrar, atès que se’ls havia atorgat una bestreta 
del 100% de l’import concedit. 
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques 
poden, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a sol·licitud de l’interessat els errors 
materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. 
 
Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 
(apartat 7.2.a), 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.- RECTIFICAR l’acord tercer del dictamen (núm. 158) de la Junta de Govern, 
de 12 d’abril de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de l’ajut de la línia 2 (suport 
a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) 
del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
any 2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en el següent 
sentit: 
 

a) On diu: 
 

Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que 
es reprodueixen a continuació: 

 
Ens destinatari NIF Codi XLG Import a reintegrar 

[...] [...] [...] [...] 
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Ens destinatari NIF Codi XLG Import a reintegrar 

Badia del Vallès P0831200A 16/X/225200 5.190,63 € 

Balenyà P0801700F 16/X/225562 666,10 € 

[...] [...] [...] [...] 

Fogars de Montclús P0808000D 16/X/225483 6.951,55 € 

Malla P0811000I 16/X/225447 7.584,14 € 

[...] [...] [...] [...] 

Montseny P0813600D 16/X/225412 6.696,14 € 

Premià de Dalt P0823000E 16/X/225302 129,58 € 

[...] [...] [...] [...] 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 16/X/225335 115,65 € 

Sant Martí Sarroca P0822700A 16/X/225307 20.661,02 € 

Sant Pol de Mar P0823500D 16/X/225295 908,04 € 
  

 [...] 
  

b) Ha de dir: 
 

Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que 
es reprodueixen a continuació: 

 

Ens destinatari NIF Codi XLG Import a reintegrar 

[...] [...] [...] [...] 

Badia del Vallès P0831200A 16/X/225200 00,00 € 

Balenyà P0801700F 16/X/225562 00,00 € 

[...] [...] [...] [...] 

Fogars de Montclús P0808000D 16/X/225483 00,00 € 

Malla P0811000I 16/X/225447 00,00 € 

[...] [...] [...] [...] 

Montseny P0813600D 16/X/225412 00,00 € 

Premià de Dalt P0823000E 16/X/225302 00,00 € 

[...] [...] [...] [...] 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 16/X/225335 00,00 € 

Sant Martí Sarroca P0822700A 16/X/225307 00,00 € 

Sant Pol de Mar P0823500D 16/X/225295 00,00 € 
  

 [...] 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats” 
 

31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els 
recursos següents, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: Recurs material consistent en la provisió 
de bens, equipaments i serveis: “Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues Controles?”; Recurs material consistent en la prestació de serveis i 
activitats: “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
energètica” i Recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
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informes: “Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 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 el recursos inclosos en el Catàleg “Exposició per a la prevenció del consum 
de drogues Controles?”, “Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica” i “Guia Local per fer front als maltractaments a les persones 
grans”, 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’aquests recursos, aquest centre gestor ha 

elaborat els informes d’instrucció, que contenen les explicacions 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 d’Atenció a les Persones, 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/la secretari/ària 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. 
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- 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 suport es prestarà mitjançant la contractació externa amb la convocatòria dels 
corresponents procediments oberts de contractació. 
 

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 els següents recursos, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

 Recurs material consistent en la provisió de bens, equipaments i serveis: 
“Exposició per a la prevenció del consum de drogues Controles?” 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès P0825200I 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840012006 18/Y/251682 13.154 € 65 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament de 
Cardona P0804600E 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840010001 18/Y/251684 9.334 € 60 

Consell Comarcal 
del Moianès P0800317J 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840010582 18/Y/251683 13.154 € 90 

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840006094 18/Y/251691 10.862 € 75 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840004469 18/Y/251695 17.738 € 60 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà P0811600F 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840008708 18/Y/251686 10.862 € 70 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840008632 18/Y/251687 10.862 € 70 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840007172 18/Y/257665 10.098 € 65 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs P0819300E 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840005535 18/Y/251692 11.626 € 90 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès P0820400J 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840008445 18/Y/251688 18.502 € 75 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona P0823600B 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840010716 18/Y/251685 7.806 € 60 

Ajuntament de 
Sitges P0827000A 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840004735 18/Y/251694 13.154 € 85 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts P0826300F 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840008146 18/Y/251689 11.626 € 75 

Ajuntament de Teià P0828100H 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840005289 18/Y/251693 8.570 € 70 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès P0830600C 

Exposició prevenció 
consum de drogues: 
"Controles?" 1840007342 18/Y/251690 13.918 € 85 
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 Recurs material consistent en la prestació de serveis i activitats: 
“Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament de la 
Llagosta P0810400B 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840011971 18/Y/249657 3.200 € 50 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840011510 18/Y/249658 1.920 € 50 

Ajuntament dels 
Hostalets de 
Pierola P0816100B 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840011359 18/Y/249659 960 € 100 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840010535 18/Y/249660 1.600 € 50 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840010154 18/Y/249663 1.280 € 50 

Ajuntament de 
Premià de Mar P0817100A 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 1840010078 18/Y/249664 3.200 € 50 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840010023 18/Y/249665 1.920 € 50 

Consell Comarcal 
d'Osona P5800015I 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840009471 18/Y/249668 1.600 € 100 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana P0800024B 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840009232 18/Y/249669 3.200 € 100 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840008680 18/Y/249671 1.920 € 50 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia P0829200E 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840006934 18/Y/249674 960 € 50 

Consorci Badalona 
Sud Q0801412H 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840006472 18/Y/249808 4.800 € 50 

Ajuntament de la 
Llacuna P0810300D 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840006451 18/Y/249677 1.280 € 50 

Ajuntament de 
Santa Susanna P0826100J 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840004917 18/Y/249679 1.600 € 50 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 

Auditories i intervenció 
als habitatges en 
situació de pobresa 
energètica. 1840004012 18/Y/249682 8.000 € 50 

 

 Recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes: 
“Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans” 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 
Guia maltractaments 
gent gran 

1840008421 18/Y/251450 16.520 € 100 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 
Guia maltractaments 
gent gran 

1840008452 18/Y/251451 16.520 € 100 

 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació dels recursos “Exposició per a la 
prevenció del consum de drogues Controles?” i “Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica”: 
 
1. La Diputació executarà les assistències en les dates i terminis establerts als 

respectius contractes per a la prestació del servei. 
 

2. 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. 

 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació del recurs “Guia Local per fer front 
als maltractaments a les persones grans”: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
 

2. La Diputació lliurarà el treball 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 l’actuació. 
 
4. L’ens destinatari ha 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, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
5. 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. 

 
Cinquè. Desestimar les següents sol·licituds per menor valoració: 
 

 “Exposició per a la prevenció del consum de drogues Controles?” 
 

PMT Ens Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 TOTAL 

1840006930 Ajuntament de Bigues i Riells 5 10 15 10 15 55 
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1840010830 Ajuntament de Sabadell 5 25 15 5 5 55 

1840001921 Ajuntament de Vallirana 20 15 5 5 5 50 

 
 
 
Sisè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment de requisits: 
 

 “Exposició per a la prevenció del consum de drogues Controles?” 
 

PMT Ens Motiu 

1840011180 Ajuntament de Santa Susanna No tenen Centre d’Educació Secundaria en el municipi 

1840008690 Ajuntament de Talamanca No tenen Centre d’Educació Secundaria en el municipi 

 

 “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” 
 

PMT ENS Motiu  

1840007766 Ajuntament de Calaf Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840004590 Ajuntament de Canovelles Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840004517 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840012497 Ajuntament de Palafolls Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840006917 Ajuntament de Premià de Dalt Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840010058 Ajuntament de Sant Celoni Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840006637 Ajuntament de Sant Joan Despí Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840007604 Ajuntament de Sant Pere de Ribes Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840008656 Ajuntament de Sant Pol de Mar Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840009817 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840006013 Consell Comarcal del Garraf Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar  

1840012148 Ajuntament d'Ullastrell Sol·licitud decretada al 2017 i pendent d’executar 

 
Setè. Acceptar els següents desistiments: 
 

 “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” 
 

PMT ENS Motiu 

1840011343 Ajuntament de Cabrera d'Anoia Desistida per l’ens 

1840003147 Ajuntament de les Cabanyes Desistida per l’ens 

 
Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 
coneixement del canvi de denominació de la Fundació Aprenem Maresme que, 
d’ara en endavant, es denominarà Fundació Junts Autisme, tot conservant el NIF 
G65463366, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, d’11 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova la modificació 
dels Estatuts de la Fundació Aprenem Maresme i s’inscriu en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la 
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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: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 8 de juny de 
2017 (BOPB 20 de juny de 2017), aprovà, per delegació de la presidència, la 
concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva a 
favor d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones per a l'any 
2017, en l'àmbit de Benestar Social, l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania, i l'àmbit de Respir 
per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Codi de la 
convocatòria: 201720175120008823. 
 
A la Fundació Aprenem Maresme amb NIF G65463366 se li va atorgar una subvenció 
per un import d’11.033,97.-€ i pel desenvolupament del projecte “Respir per a tothom”. 
 
A efectes del pagament de la quantitat atorgada, l’entitat ens comunica que han 
modificat  els seus Estatuts. Aquesta modificació consisteix en el canvi de la 
denominació de la Fundació Aprenem Maresme que, d’ara en endavant, serà 
Fundació Junts Autisme. 
 
Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 
(apartat 3.3.b) i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm. 
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.– PRENDRE coneixement del canvi de denominació de la Fundació Aprenem 
Maresme que, d’ara en endavant, serà Fundació Junts Autisme, tot conservant el 
NIF G65463366, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, d’11 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Fundació Aprenem Maresme i s’inscriu en el Registre de Fundacions de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.– NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Junts Autisme.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
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33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació LGTB 
Terrassa per al "Projecte per la diversitat afectivosexual i d'identitat de gènere a 
Terrassa 2016", en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm. 

47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va 
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental. 

 
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 9 de 

juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada al paràgraf anterior. Mitjançant aquest 
acord es va concedir a l’Associació LGTB Terrassa una subvenció per import de 
1.413,51€ per finançar el “Projecte per la diversitat afectivosexual i d’identitat de 
gènere a Terrassa 2016”.  

 
3. L’Associació LGTB Terrassa, amb NIF G66142001, va presentar, en data 21 

d’octubre de 2016, una justificació parcial de la subvenció esmentada al paràgraf 
anterior, per un import de 1.057,27€. Una vegada efectuada la revisió de la mateixa, 
en data 22 de novembre del mateix any, es va efectuar l’abonament de l’import 
esmentat (reconeixement d’obligació núm. 1604045208). 

 
4. En data 30 de març de 2017, l’Associació LGTB Terrassa presenta al Registre 

General d’Entrada de la Diputació de Barcelona, núm. de registre 1700014541, el 
compte justificatiu simplificat corresponent a la justificació total de la referida 
subvenció. 

 
5. Una vegada revisada la justificació esmentada al paràgraf anterior i mitjançant 

requeriment d’esmena de la mateixa, de data 18 de setembre de 2017, es va 
demanar a l’entitat l’esmena de diversos errors i omissions; entre d’altres, els 
següents: 

 

 Al compte justificatiu i els seus annexos, a la casella “Import subvenció 
concedida” l’import reflexat és incorrecte. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 A l’Annex B: 
 

o Manquen comprovants de pagament de totes les despeses relacionades. 
o Núm. ordre 5, 6 i 7: NIF no correspon amb el justificant de despesa que 

s’adjunta. 
o Núm. ordre 3, 4, 18, 19, 20, 21 i 22: tenen consideració de despeses 

indirectes i, per tant, es supera el 5% de l’import de les despeses directes 
relacionades en la justificació. 

o Núm. ordre 20: Manca fotocòpia del justificant de la despesa i comprovant de 
pagament. 

o Núm. ordre 24: factura no llegible. 
 

 Annex C: Al compte justificatiu presentat indiqueu que el cost total de l’activitat 
ha estat de 2.139,01€ i d’acord amb l’annex C heu tingut uns ingressos o 
subvencions rebudes amb la mateixa finalitat per un import 1.500,00€; el que 
implica un sobrefinançament de l’actuació. 

 
6. En data 22 de novembre de 2017 i dins del termini atorgat per esmenar les errades 

o omissions, aquesta entitat va presentar una nova justificació total, núm. de 
registre 1740044071. Una vegada revisada, es detecten les següents deficiències: 

 

 Al compte justificatiu manquen segells i signatures. 
 

 A l’Annex B: 
 

o Manquen comprovants de pagament de les despeses núm. d’ordre 11, 12 i 
23. 

o L’import de la casella “Import justificat” no és correcte. 
 

 Annex C:  
 

o No és visible l’import de la subvenció rebuda de l’Ajuntament de Terrassa. 
o L’import de la casella “Import justificat” no és correcte. 

 

7. Per tot l’exposat, cal aprovar inicialment la revocació parcial de la referida 
subvenció. 

 
Fonaments de dret 

1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 
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2. Vista la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016 (apartat 3.3.b), i complementada i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 
14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la 
revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació LGTB Terrassa per finançar 
el “Projecte per la diversitat afectivosexual i d’identitat de gènere a Terrassa 2016”, en 
el marc de la convocatòria 7903/2016 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per un import 
de tres-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims (356,24€). 
 
Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per 
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta 
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha 
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació LGTB Terrassa.” 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Privada Institut de 
Salut Global de Barcelona (ISGlobal), amb l’objecte de dur a termes la translació 
del coneixement científic a les polítiques centrades en la creació d’entorns 
urbans saludables i contribuir a la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible en l’àmbit de la salut als països en 
desenvolupament.- 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: 
 
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Text (LRBRL) 
i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), així com la Llei 14/1986 de 25 d’abril, 
General de Sanitat, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària a Catalunya 
(LOSC), i finalment la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya 
(LSPC), atorguen competències als ens locals per tal de promoure i protegir la salut de 
la població i prestar quants serveis públics contribueixen a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal.   
 
L’article 6 de la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya, estableix que són 
prestacions en matèria de salut pública la investigació de les causes o els 
determinants dels problemes de salut que afecten a la població i l’avaluació de 
l’impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la 
població. 
 
La Diputació de Barcelona, està desenvolupant el projecte “Entorn urbà i salut”, 
projecte transversal i multidisciplinari, amb l’objectiu de promoure entorns que animin a 
la població a viure de manera saludable i que minimitzin els factors ambientals que 
poden suposar un risc per a la salut. 
 
La Diputació de Barcelona disposa d’un Pla estratègic de relacions internacionals 
2017-2020, aprovat pel Ple el 26 d’octubre de 2017. Per desplegar aquests objectius, 
el Pla fixa com a àmbits de treball prioritari el suport al territori, l’acció directa de la 
Diputació i la concertació amb altres actors de la demarcació (entitats de la societat 
civil i institucions educatives i de recerca). 
 
La Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona, (ISGlobal, en endavant) es 
fruit de la col·laboració entre institucions del sector públic i  privat. El seu Patronat està 
constituït per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa”, pels Departaments de la Generalitat competents en matèria de Salut, de 
Recerca i de Medi Ambient, per la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i pel 
Ministeri de Sanitat i Política social, per l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i per 
la Universitat de Barcelona. 
 
ISGlobal te per finalitat contribuir a enfortir la salut global mitjançant la generació de 
coneixement a través de la recerca científica, la transmissió i transferència de 
coneixement, la formació i l’aplicació del coneixement a les polítiques públiques i la 
innovació.  
 
Una de les iniciatives d’ISGlobal, és la de Planificació Urbana, medi ambient i salut, 
amb l’objectiu d’aplicar l’evidència científica, eines i indicadors, per fomentar un 
desenvolupament urbà saludable i sostenible. 
 
En virtut de les anteriors consideracions i, segons la memòria justificativa del Servei de 
Salut Pública, la qual s’ha incorporat a l’expedient, ambdues institucions estan 
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interessades en establir un marc de col·laboració per a l’any 2018 i següents en relació 
amb els objectius i activitats que els hi són confluents.  
 
L’article 47.1 incís 2 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, disposa que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals 
d’actuació o instruments similars que impliquin meres declaracions d’intenció de 
contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i parts 
subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.  
 
Vist l'apartat 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern a 
proposta de la Presidència, i per delegació d’aquesta, l’aprovació del corresponent 
conveni marc.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la 
vicepresidenta eleva a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció 
dels següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), per a l’any 2018 i 
següents, que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al ISGlobal per al seu coneixement i 
efectes.” 
 

ANNEX 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per: 
 
La Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’apartat 2.4 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. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB el 22 d’abril 
de 2016; assistida pel secretari delegat el Sr. Joan Guasch Marimon en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 7731/16 de data 28 de 
juliol de 2016 sobre delegació de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (II), publicat en 
el BOPB de data 3 d’agost de 2016. 
 
LA FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL BARCELONA, representada per: 
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El Sr. Antoni Plasència Taradach, Director de l’entitat, amb domicili a Barcelona, al Carrer 
Rosellò 132, amb CIF, G65341695, actuant en qualitat de director en l’exercici de les 
facultats atorgades al seu favor segons l’article 16. c) dels estatuts de l’entitat. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
II. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), així com, la Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de Sanitat, la 
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC), i, finalment, la Llei 
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya (LSPC), atorguen competències als 
ens locals per tal de promoure i protegir la salut de la població i prestar quants serveis 
públics contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
III. L’article 6 de la Llei 18/2009, de salut pública de Catalunya, estableix que són 
prestacions en matèria de salut pública la investigació de les causes o els determinants dels 
problemes de salut que afecten la població i l’avaluació de l’impacte en la salut de les 
intervencions sobre els determinants de la salut de la població. 
 
IV. La Diputació de Barcelona, està desenvolupant el projecte “Entorn urbà i salut”, projecte 
transversal i multidisciplinari, amb l’objectiu de promoure entorns que animin a la població a 
viure de manera saludable i que minimitzin els factors ambientals que poden suposar un risc 
per a la salut. 
 
En el marc de la implementació de l’esmentat projecte, la Diputació de Barcelona necessita 
dur a termes les actuacions següents:  

 
- Disposar de documentació relativa a l’evidència científica existent sobre la relació 

entre els diferents elements de l’entorn construït (disponibilitat de zones verdes, 
habitatge i equipaments, contaminació ambiental contaminació ambiental i acústica, 
xarxa de mobilitat, ....) i la salut de les persones. 

- Avaluar l’aplicabilitat de les recomanacions que es recullen a la Guia On-line que és 
l’eix vertebrador del projecte “Entorn urbà i salut”. 

- Disposar d’eines per incorporar la salut en els processos de planificació i gestió de 
l’entorn urbà. 

- Dissenyar metodologia per fer l’avaluació d’impacte en salut de les intervencions 
- Garantir la formació continuada dels professionals de l’administració local en aquests 

àmbits. 
 

V. La Diputació de Barcelona disposa d’un Pla estratègic de relacions internacionals 2017-
2020, aprovat pel Ple el 26 d’octubre de 2017, que té com a objectius estratègics: 
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- Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l’àmbit 
internacional per facilitar-los l’accés a les oportunitats que impulsin el 
desenvolupament del territori. 

- Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada 
per contribuir a l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local. 

- Incrementar el paper dels governs locals i de la Diputació de Barcelona en 
l’enfortiment del projecte europeu. 

 
Per desplegar aquests objectius, el Pla fixa com a àmbits de treball prioritari el suport al 
territori, l’acció directa de la Diputació i la concertació amb altres actors de la demarcació 
(entitats de la societat civil i institucions educatives i de recerca). 
 
VI. La Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona, (en endavant: ISGlobal) té per 
finalitat contribuir a enfortir la salut global mitjançant la generació de coneixement a través 
de la recerca científica, la transmissió i transferència de coneixement, la formació i 
l’aplicació del coneixement a les polítiques públiques i la innovació.  
 
Una de les iniciatives d’ISGlobal, és la de Planificació Urbana, medi ambient i salut, amb 
l’objectiu d’aplicar l’evidència científica, eines i indicadors, per fomentar un 
desenvolupament urbà saludable i sostenible. 
 
Val a dir que mitjançant Acord de Govern de 28 de juny de 2016 es va autoritzar la fusió per 
absorció de la Fundació Centre de Recerca en Epidemologia Ambiental (CREAL) i la 
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona ( ISGlobal). 
 
La fusió esmentada va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant Resolució del director general de Dret i Entitats Jurídiques de 29 de juliol de 
2016. 
 
En relació amb l’anterior, cal destacar que abans de la fusió  la Diputació de Barcelona ja 
havia col·laborat amb el CREAL des de l’inici del projecte “Entorn Urbà i salut”. 
 
VII. Ambdues institucions tenen interès en establir un marc de col·laboració  per a l’any 2018 
i següents en relació amb els objectius i activitats que els hi son confluents. A títol merament 
exemplificatiu s’enumera les següents línies de col·laboració: 

 
- Fer la translació del coneixement científic a l’acció política al nivell local. 
- Facilitar l’accés als professionals de l’administració local (en la forma que es consideri 

més adient) a l’evidència científica existent sobre la relació entre els diferents 
elements de l’entorn construït (disponibilitat de zones verdes, habitatge i equipaments, 
contaminació ambiental i acústica, xarxa de mobilitat, ....) i la salut de les persones, i, 
en general, sobre epidemiologia i salut urbana. 

- Crear o adaptar eines per incorporar la perspectiva salut en els processos de disseny i 
gestió de l’entorn urbà. 

- Dissenyar metodologies per fer avaluacions d’impacte en salut d’intervencions que es 
programin en el marc del projecte “entorn urbà i salut”. 

- Millorar la formació del professionals de salut pública dels ens locals en matèria 
d’epidemiologia i salut ambiental i especialment en relació a entorn urbà i salut. 
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- Desenvolupar polítiques i projectes en matèria de cooperació internacional d’interès 
mutu que contribueixin a la consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (en endavant, ODS) vinculats a la salut en els països en desenvolupament. 

 
Dita col·laboració es podrà dur a terme en els àmbits del coneixement científic de les 
polítiques públiques envers a la creació d’entorns urbans saludables,  l’eradicació del pian o 
el reforçament estratègic per al desenvolupament a Moçambic, entre d’altres.  
 
En virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i l’ISGlobal amb ple 
respecte a les competències i funcions legalment atribuïdes de cadascuna, estan 
interessades en col·laborar conjuntament per tal d’aprofitar sinèrgies que es poden generar 
en les seves actuacions. 
 
La present col·laboració, es desenvoluparà mitjançant diferents projectes que es 
formalitzaran mitjançant els instruments jurídics que es considerin adients a la naturalesa 
jurídica de cada actuació, en les quals s’especificarà la seva durada, finalitats, drets i 
obligacions específiques (Pla de Treball). 
 
Atès que la minuta del conveni marc va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern 
de data... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 

Primer.- Objecte de les actuacions de col·laboració 
 
L’objecte del conveni es formalitzar un marc de col·laboració i cooperació entre la Diputació 
de Barcelona i l’ ISGlobal per desenvolupar diversos projectes, amb l’objecte de dur a terme 
la translació del coneixement científic a les polítiques públiques centrades en la creació 
d’entorns urbans saludables i contribuir a la consecució dels ODS en l’àmbit de la salut als 
països en desenvolupament.  
 
Segon.- Àmbit de les relacions  
 
A títol exemplificatiu s’enumeren les següents línies de col·laboració: 
 

- Fer la translació del coneixement científic a l’acció política al nivell local. 
- Facilitar l’accés als professionals de l’administració local (en la forma que es consideri 

més adient) a l’evidència científica existent sobre la relació entre els diferents 
elements de l’entorn construït (disponibilitat de zones verdes, habitatge i equipaments, 
contaminació ambiental i acústica, xarxa de mobilitat, ....) i la salut de les persones, i, 
en general, sobre epidemiologia i salut urbana. 

- Crear o adaptar eines per incorporar la perspectiva salut en els processos de disseny i 
gestió de l’entorn urbà. 

- Dissenyar metodologies per fer avaluacions d’impacte en salut d’intervencions que es 
programin en el marc del projecte “entorn urbà i salut”. 
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- Millorar la formació del professionals de salut pública dels ens locals en matèria 
d’epidemiologia i salut ambiental i especialment en relació a entorn urbà i salut. 

- Desenvolupar polítiques projectes en matèria de cooperació internacional d’interès 
mutu que contribueixin a la consecució dels ODS vinculats a la salut en els països en 
desenvolupament en concret però no limitant-se a l’eradicació del pian. 

Dita col·laboració es podrà dur a terme en els àmbits del coneixement científic de les 
polítiques públiques envers a la creació d’entorns urbans saludables, l’eradicació del pian o 
el reforçament estratègic per al desenvolupament a Moçambic, entre d’altres. 
 
En qualsevol cas, serà l’instrument jurídic corresponent el que determinarà l’àmbit concret 
d’actuació, la durada i finalitat de la mateixa i les demés regulacions que li siguin pròpies.  
 
Tercer.-Comissió de seguiment i avaluació 

 
1. Per coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni marc, impulsar les actuacions a 

realitzar i fer-ne el seguiment i el control, es crea una Comissió de seguiment i avaluació 
que estarà formada per tres representants per part de la Diputació de Barcelona: el/la 
cap de Gabinet de la Presidència, el/la director/a de Relacions Internacionals i el/la cap 
del Servei de Salut Pública; i per tres representants de l’ISGlobal: el/la director/a Urban 
planning, Environment and Health Initiative, el/la director/a Global Development i pel/per 
la General Manager.  

 
2. La Comissió de seguiment i avaluació proposarà i impulsarà la formalització dels 

procediments i instruments específics bilaterals que permetin un desenvolupament 
eficient de les actuacions conjuntes en l’àmbit del present Conveni. 

 
3. Els representants de les parts en aquesta Comissió de seguiment i avaluació es 

responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits per a cadascuna 
de les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar Acta dels acords adoptats en cada 
reunió. 

 
4. La Comissió de seguiment i avaluació també serà competent per proposar la finalització 

d’actuacions en curs en cas d’extinció anticipada d’aquest conveni marc o dels acords 
adoptats en execució d’aquest.  

 
Quart.- Vigència del conveni 
 
El present conveni marc de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà 
vigent durant 1 any, el qual es considerarà prorrogat per igual període de temps de manera 
tàcita i indefinida si cap de les parts manifesta el contrari per escrit amb una antelació de 3 
mesos i sense perjudici de la vigència dels compromisos específics que se’n puguin derivar.  
 
Cinquè.- Causes d’extinció 
 
Seran causes d’extinció del present conveni marc, les següents: 
 

a) Mutu acord de les parts. 
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
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d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 3 mesos 
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni. 

 
 
 
Sisè.- Règim jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i , supletòriament per l’ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió de seguiment i avaluació.  
 
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administratiu. 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
Setè.- Difusió de les activitats conveniades i confidencialitat de la informació  
 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni marc en la que hi podran incloure entre d’altres: títol, contingut, i termini de 
realització. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Tota la informació rebuda o emesa per les parts en relació amb les dades que es derivin de 
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers 
sense el previ consentiment de l’altra part.  
 
Vuitè.- Col·laboració institucional i finançament 
 
El present conveni marc s’estableix com a instrument de col·laboració institucional destinat a 
ordenar un marc de relacions entre les entitats signants per a l’assoliment d’objectius 
d’interès social compartit i, en conseqüència, no estableix per sí mateix compromisos 
econòmics més enllà dels propis del funcionament ordinari de cada part, ni drets i 
obligacions de contingut econòmic exigibles entre elles.  
 

Novè.- Protecció de dades personals 
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en 
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de 
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protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la resta de 
normativa aplicable. 
 
 
 
 
Desè .- Cessió de drets d’ús i explotació de la propietat intel•lectual 
 
Quan en el desenvolupament de les activitats conveniades es puguin derivar drets d’autor 
ISGlobal cedirà a aquesta Corporació tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual, i 
en concret, en els termes següents: 

 
- ISGlobal cedirà expressament a la Diputació de Barcelona, amb caràcter d’exclusivitat 

sense limitació temporal, es a dir, tot el temps que trigui l’obra derivada resultant en 
passar al domini públic i, per a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació 
d’acord amb la vigent Llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació en xarxa 
d’Internet. Així com per als usos que aquesta Corporació o els seus organismes 
estimin convenients. 

 
- Aquests drets comprenen en particular el dret de reproducció total o parcial, 

permanent o provisional, comercialització, difusió i reimpressions posteriors que 
aquesta estimi oportú, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució, 
el dret de transformació, inclosa la possibilitat de traduir en qualsevol altre llengua, la 
seva adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot 
tipus de formats i suports, presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, 
pel mitjà i canal que consideri més convenient. 

 
- ISGlobal podrà presentar els resultats externament, però ho haurà de comunicar a la 

Diputació de Barcelona i haurà de citar explícitament que s’ha fet a iniciativa 
d’aquesta. 

 
- ISGlobal garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball, així com 

l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts com a conseqüència de les seves 
relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les 
entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el 
pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o 
qualsevulla altra reclamació al respecte. 

 
- La Diputació de Barcelona es reserva les accions legalment oportunes per reparar els 

danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat 
intel·lectual sobre aquests continguts.  

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Conveni Marc, en la 
data que s’assenyala.” 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe.   
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