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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 31 DE MAIG DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 31 de maig de 2018, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta 
cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret 
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Jordi Fàbrega i Colomer 
(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els 
diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Núria Marín i Martinez 
(PSC-CP) i senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo 
(CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix 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 les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i 
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-
AM) i Manuel Reyes López (PP). 
 
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 10 de maig de 2018. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 

judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Jutjat Social núm. 32 de Barcelona, en data 24 d’abril de 2018, que acorda tenir 
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per desistida la funcionaria senyora XXX, en el procediment núm. 516/2017, 
interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident/malaltia professional i, en 
conseqüència, declarar finalitzat el referit procediment. 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3675/2018, de data 23 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social número 17 de Barcelona, 
en el procediment número 719/2017-D, instat pel senyor XXX, contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació econòmica per diferències en el càlcul de la base reguladora de la 
seva pensió de jubilació.  

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

modificació del pressupost i aprovar inicialment la revocació parcial de la 
subvenció concedida a favor de l'associació “Cooperacció” en relació amb el 
projecte "Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una 
pau sostenible a Colòmbia", dins del marc de la convocatòria 
201320135120004693, que té per finalitat donar suport a projectes de 
cooperació al desenvolupament 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació, que comporta l’actualització del Pla d’actuació del mandat de la 
Diputació de Barcelona per al període 2016-2019 i en conseqüència, aprovar el 
text refós resultant, una vegada incorporades les modificacions i actualitzacions 
corresponents. 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic # 
ELBERGUEDÀésmoltmés. 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#IgualadaÉsMoltMés. 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reajustament 

comptable de l’import de la despesa pluriennal, corresponent a la Diputació de 
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Barcelona, en referència al contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, relatiu 
a la contractació conjunta per a la prestació del servei, social i ambientalment 
responsable, de les notificacions administratives de la Diputació de Barcelona i 
dels ens adherits.  

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
9. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 4858/18, de data 22 de maig de 2018, pel qual s’acorda: d’una banda 
donar-se per assabentada que el Consorci LOCALRET, mitjançant Decret de la 
seva Presidència, de data 7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa 
VODAFONE ESPAÑA SAU, per al lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SA i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per als lots 2 i 3, continuïn 
prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de 
veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es 
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la 
seva implantació definitiva, i en relació amb els tres lots; i, d’altra banda, 
reajustar comptablement les anualitats previstes i autoritzar i la disposar la 
despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona derivada de la pròrroga dels tres 
lots fins el 31 de desembre de 2018, per import de 2.236.233,64 €  

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
10. Dictamen pel qual es proposa la concessió de crèdits del Pla “Operacions de 

tresoreria per a Consells Comarcals 2018”, per import de 10.000.000 € 
 
Caixa de Crèdit 
 
11. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
10.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Obra instal·lació megafonia escola Bertí i Cingles”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 
12. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
7.000€, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Marquesina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
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114.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès per a finançar l’actuació local 
“Cobriment pista esportiva exterior”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
14. AJUNTAMENT D'AVIÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament 
d'Avià  per a finançar l’actuació local “Instal·lació estructura de suport i cel ras a 
sala”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. AJUNTAMENT D'IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Projecte executiu de 
reforma de la plaça Masuca”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
16. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000,00 €, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, per a finançar l’actuació 
local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
17. AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000€, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Actuacions obres menors 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

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

concedir una subvenció per import de 43.565,64 €, a l'Ajuntament de Canyelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

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

concedir una subvenció per import de 65.472,66 €, a l'Ajuntament de Masquefa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 40.596,54 €, a l'Ajuntament 
de la Roca del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

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

la Presidència, concedir una subvenció per import de 53.643,84 €, a l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 
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22. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
rescindir el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Masquefa, en data 28 de juliol de 2014, en el marc de l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2013-2014 i requerir l’Ajuntament a que reintegri 
l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de 26.839,23 euros 
corresponents a l’amortització anticipada del préstec.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa total de 219.519,07 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, referent al projecte 
denominat “Remodelació de la Patronal”. 

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

disposar una despesa total de 220.000,00 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en relació amb el 
projecte denominat “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu”. 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant 
l’exercici econòmic 2018. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar  projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge; la creació de coneixement a través de l’experimentació; la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania, que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, dins de la demarcació territorial de Barcelona, per un 
import total de 300.000 €. 
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

revocació inicial i parcial, per finançament superior al 50% del cost de l’activitat, 
de l’ajut atorgat en el marc de la convocatòria 6573/15 per a subvencions a favor 
de entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2015, a SECUNDE Associació 
Juvenil per a l’Animació SocioCultural i l’Acció Educativa. 

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

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d’Educació 
Especial i l’Annex corresponent al model d’adhesió a la Xarxa. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per al desenvolupament dels 
programes territorials, amb la finalitat de donar suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per a l’any 2019, 
amb un pressupost màxim de 2.669.173,35 €, amb càrrec al pressupost de 2018. 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria 
d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a l’aprovació 
i execució del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels 
incendis de l’estiu 2017”, amb efectes des de l’1 de març de 2018. 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva, així com l’acceptació de les renuncies i la revocació dels 
ajuts econòmics no justificats referents al “Programa complementari de suport a 
la inversió local”. 

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

reajustament de les anualitats pressupostàries de l’expedient relatiu a la 
contractació de la gestió dels equipaments de l’àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor, al parc del Montnegre i el Corredor, 
per un import de 30.987,13 €. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’autorització i disposició de la despesa, per import de 546,85 €, amb la finalitat 
de fer front al pagament pendent de la subvenció atorgada a favor de 
“l’Associació Madcross”, amb objecte de finançar l'actuació "Saltant barreres: 
com evitar el bulling amb la necessària perspectiva de gènere i diversitat sexual 
(LGTBI)”. 

 

34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l'any 2018. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Gràcies, presidenta. Per expressar el vot del Grup 
Socialista. Ens abstenim en tots els punts a excepció del 5, que votem a favor, i els de 
donar compte. 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de maig de 2018.- Per la 
senyora Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 10 de maig 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. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Jutjat Social núm. 32 de Barcelona, en data 24 d’abril de 2018, que acorda tenir 
per desistida la funcionaria senyora XXX, en el procediment núm. 516/2017, 
interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident/malaltia professional i, en 
conseqüència, declarar finalitzat el referit procediment.- 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 9 de novembre de 2017, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 5 d’octubre de 2017, pel 
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qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 32 de Barcelona en el 
procediment núm. 516/2017 instat per la senyora XXX contra la Diputació de 
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i Activa Mutua 2008 en reclamació d’incapacitat temporal derivada 
d’accident/malaltia professional. 
 
El Jutjat Social núm. 32 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 24 d’abril de 2018, 
pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit presentat per 
la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 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 Social 
núm. 32 de Barcelona, de 24 d’abril de 2018, que acorda tenir per desistida la senyora 
XXX del procediment núm. 516/2017, interposat contra la Diputació de Barcelona, 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident/malaltia 
professional i declara la finalització del procediment. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 32 de Barcelona.” 
 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3675/2018, de data 23 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social número 17 de Barcelona, 
en el procediment número 719/2017-D, instat pel senyor XXX, contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
econòmica per diferències en el càlcul de la base reguladora de la seva pensió 
de jubilació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:  
 
“El Jutjat Social número 17 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada 
pel senyor XXX contra l’INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS) i 
la Diputació de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul de la base 
reguladora de la pensió per jubilació. 
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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 escau personar-s’hi 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l’apartat 2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016). 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 17 de Barcelona en el 
procediment número 719/2017-D, instat pel senyor XXX contra l’INNS i la Diputació 
de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul de la base reguladora de la 
pensió per jubilació. 
 
Segon. 2 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 representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
modificació del pressupost i aprovar inicialment la revocació parcial de la 
subvenció concedida a favor de l'associació “Cooperacció” en relació amb el 
projecte "Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones treballant per 
una pau sostenible a Colòmbia", dins del marc de la convocatòria 
201320135120004693, que té per finalitat donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“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 28 de febrer de 2013, mitjançant acord 47/13 de la Junta de 
Govern d’aquesta Corporació, es van aprovar 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 (2013), i es van publicar al BOPB de data 
8 de març de 2013. 
 
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions 
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 201320135120004713), i la quarta relativa a una subvenció per a 
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733). 
 
En data 25 de juliol de 2013, mitjançant acord 355/13 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 201320135120004673 i 201320135120004693 (BOPB d’1 d’agost de 
2013).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201320135120004693 per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones 
treballant per una pau sostenible a Colòmbia” de l’associació Cooperacció va rebre 
una subvenció per un import de SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (67.493,27 €).  
 
De conformitat amb el punt 1 inclòs a l’apartat B, Bases Generals comunes, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201320135120004693 estava comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 30 de juny de 
2014. 
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En data 6 de novembre de 2013, de conformitat amb el punt 13 de l’apartat B, Bases 
Generals comunes, es va fer el primer pagament a l’associació Cooperacció per import 
de QUARANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS (40.495,96 €), corresponent al 60% de la subvenció atorgada.   
 
En data 28 de març de 2014 l’entitat va presentar informe parcial justificatiu de la 
subvenció. El centre gestor un cop comprovada la justificació va requerir a l’entitat 
l’esmena de les mancances detectades però la resposta enviada per l’entitat no les 
esmenava en la seva totalitat.  
 
Es van concedir dues pròrrogues per l’esmentat projecte. Una primera, en data 14 de 
juliol de 2014, mitjançant resolució 6155/14 de la Presidència de la corporació, que el 
prorrogava fins al 15 de gener de 2015, i una segona, en data 27 de gener de 2015, 
mitjançant resolució 234/15 de la Presidència de la corporació, que el prorrogava fins 
al 28 de febrer de 2015, mantenint el termini de justificació de tres mesos establert a 
les bases, fins al 28 de maig de 2015. 
 
En data 28 de maig de 2015, dins el termini previst, l’entitat va presentar l’informe final 
justificatiu de la subvenció. Una vegada comprovada la justificació, es va requerir a 
l’entitat per esmenar les mancances detectades. En aquest requeriment se sol·licitava, 
entre altres aspectes, aclariments sobre les despeses números 15, 16, 19, 20, 21, 26, 
27, 28, ja que podien ser considerades subcontractació i superaven el límit del 25% del 
cost total fixat a la base 11 de l’apartat B, Bases Generals comunes. 
 
En data 5 de febrer de 2016 l’entitat va presentar resposta al requeriment. En relació 
amb la possible subcontractació, argumentava que es tracten de serveis externs 
perquè s’havien contractat a persones autònomes no assalariades per CIASE. Així 
mateix, en data 19 de maig de 2016, l’entitat aporta declaració responsable, segons la 
qual les persones que consten a les citades despeses no són assalariats de l’entitat i 
acompanyen a aquesta documentació també declaracions de quatre de les persones 
contractades.     
 
En data 8 de novembre de 2016, d’acord amb la justificació presentada, l’oficina 
gestora va donar la conformitat al segon pagament, ja que l’entitat justificava almenys 
el 70% del primer pagament, i en data 15 de desembre de 2016 es va fer efectiu el 
pagament per un import de VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (20.247,98 €), quedant pendent per tancar l’expedient 
l’aprovació de la modificació de pressupost i la presentació dels justificants de 
pagament de part de les despeses.   
 
Posteriorment, en data 8 de març de 2017 l’entitat va presentar resposta a les darreres 
mancances que encara quedaven pendents d’esmenar. 
 
Un cop analitzada tota la documentació pel centre gestor, es proposen les mesures 
que s’indiquen a continuació per al tancament de l’expedient.  
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II. AJUSTAMENTS PRESSUPOSTARIS DERIVATS D’INCLOURE UNA 
TRANSFERÈNCIA AL SOCI LOCAL 

 
El pressupost presentat per l’entitat en la seva sol·licitud va ser el següent:  

 
PRESSUPOST SOL·LICITUD PER L’ENTITAT 

Partides Diputació Entitat sol·licitant 
Municipi 
BCN 

Govern local 
país 

destinatari 
AFFA Altres 

A.1 Recursos Humans 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.2 Despeses corrents 54.492,52 54.492,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.3 Viatges i estades 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.4 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.1 Despeses Indirectes 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 74.992,52 74.992,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
El punt 8 inclòs a l’apartat B, Bases Generals comunes, estableix en el segon paràgraf 
que juntament amb l’acceptació, l’entitat beneficiària de la subvenció podrà presentar 
la reformulació del projecte o acció a fi d’adaptar-lo a l’import de la subvenció 
concedida.  
 
En data 6 de setembre de 2013 l’associació Cooperacció va acceptar formalment la 
subvenció i va presentar la reformulació del pressupost adequat a la subvenció 
atorgada de 67.493,27 €. 
 
Quadre 1 

 
PRESSUPOST REFORMULAT ENTITAT 

Partides Diputació Entitat sol·licitant 
Municipi 
BCN 

Govern local 
país 

destinatari 
AFFA Altres 

A.1 Recursos Humans 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.2 Despeses corrents 53.781,27 51.663,27 0,00 0,00 2.118,00 0,00 

A.3 Viatges i estades 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.4 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.1 Despeses Indirectes 3.212,00 3.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 67.493,27 65.375,27 0,00 0,00 2.118,00 0,00 

 
Aquesta reformulació incloïa una transferència al soci “Federación de Prosumidores 
Agroecológicos-Agrosolidária” (AFFA) degut a la seva implicació en el projecte, 
especialment en la part relativa als tallers formatius. També imputava un 10,08% en la 
partida de recursos humans, incomplint el límit màxim establert al punt 3.5 de la base 
específica de la convocatòria de referència.  
 
En la justificació final que va presentar per l’entitat, el pressupost executat s’ajusta als 
límits percentuals establerts a la convocatòria.  
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Quadre 2 
 

PRESSUPOST EXECUTAT 

Partides Diputació 
Entitat 

sol·licitant 
Municipi 
BCN 

Govern local 
país destinatari 

AFFA Altres 

A.1 Recursos Humans 6.749,00 6.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.2 Despeses corrents 54.070,59 51.952,59 0,00 0,00 2.118,00 0,00 

A.3 Viatges i estades 3.458,98 3.458,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.4 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.1 Despeses Indirectes 3.213,76 3.213,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 67.493,27 65.375,27 0,00 0,00 2.118,00 0,00 

 
En conseqüència, de conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, de data 3 d’abril de 2018, es proposa acceptar la modificació del 
pressupost inicialment aprovat, considerant que no suposa cap modificació en els 
objectius de l’actuació, ni afecta a la finalitat de la subvenció, ni perjudica drets de 
tercers, que respecta les condicions previstes a les bases reguladores generals i 
específiques relatives a aquesta subvenció i que no afecta a la valoració del 
partenariat. 

 
III. SUBCONTRACTACIÓ I SERVEIS EXTERNS 
 
En l’esmentat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al desenvolupament, de 
data 3 d’abril de 2018, s’indica que les despeses justificades numerades com a 15, 16, 
19, 20, 21, 26, 27 i 28 a l’Annex B (per activitats contractades a CIASE i a les persones 
del seu staff) estan directament referides al cronograma d’activitats principals del 
projecte, amb una correspondència de remissió explícita a la nomenclatura numerada 
d’aquestes activitats en la memòria descriptiva.  
 
L’esmentat informe també indica que, amb independència del vincle laboral dels 
beneficiaris d’aquestes despeses amb CIASE, tots ells ocupen càrrecs a l’entitat, com 
es pot comprovar en consultar la seva pàgina web (http://ciase.org/es/equipo-de-
trabajo). Així, la Carolina Dávila Díaz com a “Direcció de gestió interna”, la Rosa Emilia 
Salamanca Gonzalez com a “Directora estratègica”, l’Aura Alcira Barriga Forero com a 
“Assistent administrativa i comptable”, l’Ángel Eduardo Gamboa Prada com a “Director 
de seguiment i monitoratge territorial” i la Sara Munárriz Awad com a “Coordinadora de 
comunicacions”. 
 
Així mateix, el conjunt de contractes abasten la coordinació de continguts i 
l’organització logística de 8 de les 10 activitats incloses en el projecte. Les activitats 
que queden fora de l’objecte d’aquests contractes són les realitzades a la demarcació 
de Barcelona: organització i realització d’un intercanvi entre organitzacions de 
Colòmbia i Catalunya realitzat a Barcelona (1.2.4) i organització i realització d’un 
seminari a Granollers i dues xerrades a Barcelona i Sant Boi de Llobregat (1.2.3.). Els 
contractes inclouen, per tant, totes les activitats desenvolupades a Colòmbia i que 
requereixen un alt grau de coordinació per a la seva realització.  

http://ciase.org/es/equipo-de-trabajo
http://ciase.org/es/equipo-de-trabajo
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L’esmentat informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament conclou 
que, després d’estudiar tota la documentació presentada, incloent els continguts 
detallats de cadascun d’aquests contractes, es considera que constitueixen una 
externalització de les prestacions principals que havia d’executar el beneficiari 
(Cooperacció) pel tipus d’activitats que han realitzat aquestes persones, per 
l’existència d’una coordinació d’acció entre aquestes persones en tant ocupen càrrecs 
a la direcció i equip administratiu de CIASE, independentment de la seva relació 
contractual, i perquè CIASE no es pot considerar contrapart local en no constar com a 
beneficiària de la subvenció. 
   
Vist que l’associació Cooperacció ha concertat amb tercers parcialment les activitats 
objecte de la subvenció, i que al punt 11 inclòs a l’apartat B, Bases Generals comunes, 
s’estableix que podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament 
d’aspectes concrets dels que conformen l’execució de l’activitat subvencionada 
sempre que el seu pressupost d’execució no superi el límit del 25% del cost total de 
l’activitat.   
 
Vist que la suma de les despeses esmentades (15, 16, 19, 20, 21, 26, 27 i 28) és de 
QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (42.651,77 €), i representa un 39,29% del cost total del projecte indicat en la 
justificació final, CENT VUIT MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS (108.564,16 €).  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, proposa revocar un total de QUINZE MIL CINC-CENTS DEU 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (15.510,73€), corresponent a la diferència 
entre el màxim de subcontractació permès d’acord amb les bases de la convocatòria, 
VINT-I-SET MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(27.141,04€), i l’import total que representen aquestes despeses de serveis externs 
vinculades a CIASE, QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (42.651,77 €). Així com, requerir el reintegrament de 
VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS  
(8.761,40 €) corresponent a la diferència entre els pagaments fets per la Diputació de 
Barcelona que sumen un total de SEIXANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (60.743,94€) i l’import de la subvenció 
correctament justificat de CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (51.982,54€).  
 
IV. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
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). 
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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’establert a l’article 86 del RLGS respecte a les alteracions de les condicions de la 
subvenció en la comprovació de la subvenció.  
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
Vist l’article 68.1 del RLGS que estableix que, la realització de l’activitat és obligació 
personal del beneficiari sense altres excepcions que les establertes a les bases 
reguladores, i dins els límits fixats a l’article 29 LGS; i vist que aquest article en el punt 
1 especifica que s’entén que un beneficiari subcontracta quan es concerta amb tercers 
l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció.    
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de 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 (2013), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 28 de febrer de 2013 (AJG 47/13) i publicades al 
BOPB de data 8 de març de 2013; concretament a la base 11 de l’apartat B, Bases 
Generals comunes, estableix el límit del 25% del cost total de l’activitat per a la 
subcontractació. 
 
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 la competència a la Junta de 
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per 
concurrència competitiva, 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.- ACCEPTAR la modificació del pressupost de l’associació Cooperacció en 
relació amb el projecte “Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones 
treballant per una pau sostenible a Colòmbia”, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 201320135120004693 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
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concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013), mitjançant acord de 
la Junta de Govern 355/13, de data 25 de juliol (BOPB d’1 d’agost de 2013), segons el 
detall del pressupost del quadre 2 que conté la part expositiva d’aquest acte, i de 
conformitat a l’informe de data 3 d’abril de 2018 de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament que consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de QUINZE MIL 
CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (15.510,73€), en relació 
amb la subvenció de SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (67.493,27 €) atorgada a l’associació 
Cooperacció, en el marc de la convocatòria 201320135120004693, en relació amb el 
projecte indicat en el dispositiu anterior, subvencionat mitjançant acord de la Junta de 
Govern 355/13, de conformitat amb l’informe de data 3 d’abril de 2018 de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament que consta a l’expedient administratiu. 
 
Tercer.-  CONCEDIR a l’associació Cooperacció 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 oportuns. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.-  DECLARAR l’obligació de l’associació Cooperacció de reintegrar l’import de 
VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(8.761,40 €) corresponent a la diferència entre la suma dels dos primers pagaments 
realitzats per la Diputació de Barcelona, de SEIXANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-
TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (60.743,94 €) i l’import 
correctament justificat de CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (51.982,54 €). 
 
En cas que la revocació esdevingui definitiva, d’acord amb els terminis recollits a 
l’article 62.2 de la Llei 58/ 2003 general tributària, la quantitat a reintegrar, 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 a 
l’immediat hàbit següent. 

 Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: des 
d’aquella data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent.  

 
Cinquè.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’associació Cooperacció.” 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació, que comporta l’actualització del Pla d’actuació del mandat de la 
Diputació de Barcelona per al període 2016-2019 i en conseqüència, aprovar el 
text refós resultant, una vegada incorporades les modificacions i actualitzacions 
corresponents.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Antecedents 
 
1. La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari el 15 de juliol de 2015, fruit 
de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015. La presidenta de la Diputació de 
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en el 
Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla 
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven pels propers quatre anys de govern. 

 
2. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 10 de març de 2016 aprovà el Pla 
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i el Ple de la Diputació, 
en sessió ordinària de 28 d’abril de 2016, restà assabentat d’aquest acord. 
 
3. Com ja es va preveure inicialment, el Pla d’actuació de mandat és un document 
obert i flexible que ha de recollir i actualitzar el seu contingut atenent totes aquestes 
casuístiques que poden produir-se amb el pas del temps, sense perdre la seva 
essència. 
 
4. En data 27 d’abril de 2017 la Junta de Govern, en sessió ordinària, va aprovar per 
delegació de la Presidència i per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
dictamen pel qual es proposava aprovar la modificació del Pla d’actuació de mandat 
2016-2019 després d’introduir les modificacions oportunes sorgides al realitzar el 
primer seguiment anual del Pla, i posteriorment, en data 25 de maig de 2017 es va 
donar per assabentat el Ple de la Diputació. 
 
5. Transcorreguts dos anys des de la seva aprovació, i un des de l’anterior seguiment 
anual, les diferents unitats orgàniques de la corporació han portat a terme diverses 
actuacions que han permès fer un pas endavant en l’assoliment dels reptes que l’equip 
de govern es va plantejar per aquest mandat. 
 
Durant aquest darrer any s’han detectat algunes possibles millores i ajustos, en alguns 
casos produïdes perquè s’han modificat la previsió de les actuacions respecte la 
proposta inicial; en d’altres, perquè s’han portat a terme modificacions orgàniques i 
pressupostàries que canvien i matisen les línies i els objectius que inicialment es van 
definir. 
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6. En data 14 de maig de 2018 el cap del Servei de Planificació i Avaluació emet 
informe en què explica que per tal d’ordenar i sistematitzar aquest procés de 
seguiment, actualització i millora amb una periodicitat anual, s’han elaborat tres 
documents: 
 

 Un relat qualitatiu de l’acció corporativa durant l’any 2017, que recull 
sintèticament l’acció realitzada per desenvolupar els projectes estratègics de 
mandat, així com les principals línies d’actuació que s’han desplegat per assolir 
els sis objectius del Pla d’actuació, amb la liquidació pressupostària 
corresponent. 

 Un quadre de comandament que mostra quantitativament el grau d’assoliment 
dels objectius específics de cada línia d’actuació per a l’any 2017, així com el 
grau d’assoliment dels objectius estratègics i el propi Pla d’actuació. 

 Un informe d’actualització i millora del Pla d’actuació, que recull els canvis 
derivats del document vigent l’any 2017. 

 
Aquestes línies de canvi han estat acordades amb les direccions de serveis i les 
gerències de serveis implicades.  
 
Fonaments de dret 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern 
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb 
els serveis i els organismes dependents de la corporació, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.4 h), de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, proposo a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la modificació, que comporta l’actualització i l’aprovació del text 
refós resultant, del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019, 
que s’acompanya com annex. 
 
Segon. TRASLLADAR la modificació del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de 
Barcelona 2016-2019 al Ple de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes.” 
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Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic # 
ELBERGUEDÀésmoltmés.- 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 perfil corporatiu d’Instagram 
de la Gerència de Serveis de Turisme https://www.instagram.com/bcnmoltmes/, el 
concurs fotogràfic #ELBERGUEDÀésmoltmés, 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 demarcació de Barcelona i, en concret, les colònies 
industrials de la comarca del Berguedà. 
 

2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a 
realitzar fotografies a les colònies industrials de la comarca del Berguedà i publicar-les 
a Instagram etiquetades amb els 4 hastags establerts: 
#BCNmoltmes, #ELBERGUEDÀésmoltmés, #dibacat i #VisitPirineus.   
 

3. El concurs fotogràfic # ELBERGUEDÀésmoltmés tindrà una durada des del dia 17 
de juny de 2018 a les 8.30 hores i fins el dia 30 de juny de 2018 a les 23.59 hores. 
 

4. La Diputació de Barcelona convida als participants a assistir a la trobada 
d’instagramers que tindrà lloc el dia que s’inicia el concurs, el 17 de juny de 2018, a les 
colònies industrials de la comarca del Berguedà. 
 

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 
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 concurs 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 
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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 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic # ELBERGUEDÀésmoltmés, el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic #ELBERGUEDÀésmoltmés 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza #ELBERGUEDÀésmoltmés, un concurs fotogràfic a 
través del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/).  
 
Es convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a realitzar fotografies a les colònies 
industrials de la comarca del Berguedà i publicar-les a Instagram etiquetades amb els 4 
hastags establerts: #BCNmoltmes, #ELBERGUEDÀésmoltmés, #dibacat i #VisitPirineus.   
 
El concurs fotogràfic # ELBERGUEDÀésmoltmés tindrà una durada des del dia 17 de juny 
de 2018 a les 8.30 hores i fins el dia 30 de juny de 2018 a les 23.59 hores. 
 
Es convida també als participants a assistir a la trobada d’instagramers que tindrà lloc el dia 
que s’inicia el concurs, el 17 de juny de 2018, a les colònies industrials de la comarca del 
Berguedà. 
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic #ELBERGUEDÀésmoltmés està organitzat per  la Gerència de 
Serveis de Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les 
bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les pàgines 
corporatives www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat. 
 
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. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat 

pugui veure les imatges 
3. Ser seguidor del perfil @BCNmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes. 
4. Compartir fotografies fetes a les colònies industrials del Berguedà.  
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
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gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, 
publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les 
fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el 
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar 
l’autoria. 

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les 
publiquin dintre de les dates del concurs. 

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 
els quatre hastags #BCNmoltmes, #VisitPirineus, #dibacat i #ELBERGUEDÀésmoltmés. 

 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença el 17 de juny de 2018 a les 8.30 hores i acaba el 30 de juny de 2018 a 
les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període. 
 
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 en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1.Jurat 
 
El jurat estarà composat per dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació, dos tècnics de Agència de Desenvolupament del 
Berguedà i un membre de l’associació d’instagramers Descobreix Catalunya. El jurat es 
reunirà una vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre totes 
les fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. 
Un dels membres del jurat actuarà com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la 
sessió. L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o 
eventualitat no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 

https://instagram.com/legal/terms
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2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi  
 
1. Premi 
 
El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en dos-cents noranta 
euros IVA inclòs (290 €). Hi haurà un únic guanyador.  
 
2. Procediment d’acceptació 
 
El dia 9 de juliol de 2018, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia 
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva 
voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En 
aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el 
NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a 
continuació. 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
3. Lliurament del premi  
 
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte 
amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no 
pugui assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a 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 que tinguin per finalitat la gestió d’aquest concurs, per a contactar amb la 
persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o 
els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les 
del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació 
per a la seva conservació indefinida. 
 

mailto:xarxessocials@diba.cat
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades  que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el 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 
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 per aquesta via 
se li haurà 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/. 
 

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
 https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert 
a les polítiques i condicions d’Instagram, 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 la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 

Desè. 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. 
 

Onzè. Propietat intel·lectual 
 

Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 

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/
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https://Instagram.com/legal/terms). El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Dotzè. 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 
causa, sense que d’això pugui derivar-ne 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. 
 
Tretzè. 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 noranta euros (290 €) 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 
les pàgines corporatives: 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#IgualadaÉsMoltMés.- 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 perfil corporatiu d’Instagram 
de la Gerència de Serveis de Turisme https://www.instagram.com/bcnmoltmes/, el 
concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés, que té per objectiu la interacció i participació 

https://instagram.com/legal/terms
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dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona i donar a conèixer 
l’oferta turística de la demarcació de Barcelona i, en concret, la ciutat d’Igualada. 
 
2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a 
publicar a Instagram fotografies realitzades a Igualada i a etiquetar-les amb els 4 
hastags establerts: #BCNmoltmes, #IgualadaÉsMoltMés, #dibacat i #PaisatgesBCN.   
 
3. El concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 14 de 
juliol de 2018 a les 8.30 hores i fins el dia 28 de juliol de 2018 a les 23.59 hores. 
 
4. La Diputació de Barcelona convida també als participants a assistir a la trobada 
d’instagramers que tindrà lloc el dia que s’inicia el concurs, el 14 de juliol de 2018, a la 
ciutat d’Igualada coincidint amb l’European Ballon Festival. 

 
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 
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 concurs 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 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés, el text literal de les quals és el següent: 
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“Bases del concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza #IgualadaÉsMoltMés, un concurs fotogràfic a través 
del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/).  
 
Es convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a publicar a Instagram fotografies 
realitzades a Igualada i a etiquetar-les amb els 4 hastags establerts: #BCNmoltmes, 
#IgualadaÉsMoltMés, #dibacat i #PaisatgesBCN.   
 
El concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 14 de juliol de 
2018 a les 8.30 hores i fins el dia 28 de juliol de 2018 a les 23.59 hores. 
 
Es convida també als participants a assistir a la trobada d’instagramers que tindrà lloc el dia 
que s’inicia el concurs, el 14 de juliol de 2018, a la ciutat d’Igualada, coincidint amb 
l’European Balloon Festival. 
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic #IgualadaÉsMoltMés està organitzat per  la Gerència de Serveis de 
Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les pàgines corporatives 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat. 
 
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. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat 

pugui veure les imatges 
3. Ser seguidor del perfil @BCNmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes. 
4. Compartir fotografies fetes a Igualada  
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, 
gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, 
publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les 
fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el 
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar 
l’autoria. 

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les 
publiquin dintre de les dates del concurs. 

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 
els quatre hastags #BCNmoltmes, #PaisatgesBCN, #dibacat i #IgualadaÉsMoltMés. 

 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 

 
 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
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Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença el 14 de juliol de 2018 a les 8.30 hores i acaba el 28 de juliol de 2018 a 
les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període. 
 
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 en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1.Jurat 
 
El jurat estarà composat per dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació, dos tècnics del Consell Comarcal de l’Anoia i un 
membre de l’associació d’instagramers Descobreix Catalunya. El jurat es reunirà una 
vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre totes les 
fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. Un 
dels membres del jurat actuarà com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la sessió. 
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi  
 
1. Premi 
 
El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en dos-cents noranta 
euros IVA inclòs (290 €). Hi haurà un únic guanyador.  
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2. Procediment d’acceptació 
 
El dia 6 d’agost de 2018, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia 
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat . En aquest correu electrònic confirmarà la 
seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. 
En aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i 
cognoms, el NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat 
guanyadora. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a 
continuació. 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
3. Lliurament del premi  
 
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte 
amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no 
pugui assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a 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 que tinguin per finalitat la gestió d’aquest concurs, per a contactar amb la 
persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o 
els comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les 
del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació 
per a la seva conservació indefinida. 
 
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades  que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el 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 
electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp. 
 

mailto:xarxessocials@diba.cat
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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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 per aquesta via 
se li haurà 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/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert 
a les polítiques i condicions d’Instagram, 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 la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.  
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://Instagram.com/legal/terms). El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Dotzè. 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 
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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 
causa, sense que d’això pugui derivar-ne 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. 
 
Tretzè. 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 noranta euros (290 €) 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 
les pàgines corporatives: 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies. Alcalde, Igualada és molt més!. 
Està content, no?. Seguim. 
 
Servei de Contractació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reajustament 
comptable de l’import de la despesa pluriennal, corresponent a la Diputació de 
Barcelona, en referència al contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, relatiu a la 
contractació conjunta per a la prestació del servei, social i ambientalment 
responsable, de les notificacions administratives de la Diputació de Barcelona i 
dels ens adherits.- 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. Per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de març de 2017, 
es va adjudicar, mitjançant  procediment obert amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació, tots ells automàtics, i subjecte a regulació harmonitzada, la 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
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Contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de 
Barcelona i ens adherits (2016/0006577), a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME, amb NIF A83052407, pels imports unitaris 
oferts i d’acord amb la seva oferta.  
 

2. En l’esmentat acord, pel que fa a la Diputació de Barcelona, es va disposar la 
despesa de 145.014,52 € biennals, d’acord amb el desglossament següent:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 48.338,17 € 10410 92020 22201 

2018 72.507,26 € 104 920 222 

2019 24.169,09 € 104 920 222 
 

en preveure com a data d’inici de la contractació l’1 de maig de 2017. 
 

3. Els efectes d’aquesta contractació van quedar automàticament suspesos en data 24 
d’abril de 2017 en interposar-se un recurs especial en matèria de contractació 
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) per part de 
l’empresa UNIPOST, SA, licitadora d’aquesta contractació. El TCCSP per resolució 
de data 20 de juliol de 2017 va desestimar el recurs i va aixecar la suspensió.  

 
4. Represa la tramitació, en data 26 de juliol de 2017 es va formalitzar el corresponent 

contracte amb data d’inici de vigència de 2 d’octubre de 2017 i per un termini de dos 
anys i sis mesos.  

 
5. El subdirector de Logística i la directora de Serveis d’Edificació i Logística, van 

emetre un informe en data 7 de març de 2018, la part del qual que interessa es 
transcriu a continuació:  

 
“[.../...]  
 
En conseqüència, cal ajustar la distribució pluriennal d’acord amb la nova data 
d’efectes. La nova distribució, pel que correspon a la Diputació de Barcelona, és la 
següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 17.925,40 € 10410 92020 22201 

2018 72.507,26 € 10410 92020 22201 

2019 54.581,86 € 10410 920 222 

 
[.../...] ” 
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Fonaments jurídics 
 
1. Segons la Base 37.2 de les d’execució del pressupost per a 2018, quan per retard 

en el començament de l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de 
l’expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o 
qualsevol altra raó d’interès públic degudament justificada, es produeixi un 
desajustament entre les anualitats establertes en el plec de clàusules 
administratives particulars i les necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de 
contractació ha d’acordar el reajustament d’anualitats pertinent. 
 

2. La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu 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 3.1.c), 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 
de 2017, 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 del Ple, 
adopti el següent:  
 

ACORD 
 
Primer i únic. REAJUSTAR COMPTABLEMENT l’import de la despesa pluriennal, 
corresponent a la Diputació de Barcelona, disposada per al contracte formalitzat amb 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME, amb NIF 
A83052407, en data 26 de juliol de 2017, relatiu a la Contractació conjunta relativa a 
la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, de la manera següent: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 17.925,40 € 10410 92020 22201 

2018 72.507,26 € 10410 92020 22201 

2019 54.581,86 € 10410 920 222 

“ 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 
núm. 4858/18, de data 22 de maig de 2018, pel qual s’acorda: d’una banda donar-
se per assabentada que el Consorci LOCALRET, mitjançant Decret de la seva 
Presidència, de data 7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa VODAFONE 
ESPAÑA SAU, per al lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA i 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per als lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis 
de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de veu i dades i d’accés 
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a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva 
implantació definitiva, i en relació amb els tres lots; i, d’altra banda, reajustar 
comptablement les anualitats previstes i autoritzar i la disposar la despesa a 
càrrec de la Diputació de Barcelona derivada de la pròrroga dels tres lots fins el 
31 de desembre de 2018, per import de 2.236.233,64 €.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el Decret de la Presidència 
núm. 4858/18, de data 22 de maig de 2018. El Dictamen aprovat és del tenor següent: 
 
“Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, l’Excma. Sra. Maria Mercè 
Conesa Pagès, ha dictat, per raons d’urgència i en data 22 de maig de 2018, un 
Decret (núm. reg. 4858/2018) pel qual s’acorda, d’una banda, donar-se per 
assabentada que el Consorci LOCALRET, per decret de la seva Presidència, de data 7 
de maig de 2018, ha disposat que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, per al lot 1, i 
les empreses TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA i TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, 
per els lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i de 
comunicacions mòbils de veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el 
nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada 
finalitzada la seva implantació definitiva, i en relació als tres lots; i d’altra banda, 
reajustar les anualitats previstes i autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la 
Diputació de Barcelona derivada de la pròrroga dels tres lots fins el 31 de desembre de 
2018, per import de 2.236.233,64 €, que literalment diu: 
 

“Fets 
 
1. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 

signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació en data 31.01.2013 
(A-10/2013),  l’objecte del qual era l’establiment de les bases i condicions mitjançant les 
quals es va portar a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc 
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens 
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir 
un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic. 

 
2. Per Decret núm. 2014/06, de 27.de març de 2014, de la Presidència del Consorci 

LOCALRET, es va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc 
d’Homologació de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al procés de compra 
agregada”, i que es van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a 
continuació:  

 
LOT 1 - Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE ESPAÑA SAU, 
en data 22 de juliol de 2014.  
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LOT 2 - Serveis de comunicacions mòbils de veu  i dades, formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014. 
 
LOT 3 - Serveis de dades i d’accés a internet , formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.  
 
3. En data 12 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 

sessió ordinària, aprovà, per delegació del Ple, el dictamen pel qual es proposa 
autoritzar al consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels contractes derivats 
de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació ( 
veu , mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, per 
a dur a terme la pròrroga dels contractes, per un període de dos anys més, a contar 
des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per 
al LOT 1. 

 
4. En data 6 de juliol de 2017, el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 

signar un nou conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de data 8 de 
juny de 2017 (A 259/17), l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals es portarà a terme una nova contractació centralitzada dels Serveis 
de telecomunicacions, conjuntament amb tots  aquells ens locals de la demarcació que 
s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació corresponent, a fi d’obtenir un 
benefici tant tècnic, de gestió de  

 
5. Per decret de data 4 de gener de 2018 (A 16/18), la Diputació de Barcelona dóna 

trasllat al Consorci LOCALRET de la proposta de requeriments de la Diputació de 
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària que cal incloure en la licitació dels 
serveis de telecomunicació, així com de la designació dels dos vocals per participar en 
la mesa de contractació del procés de licitació dels serveis objecte del conveni.  

 
6. Per acord del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, de 20 de febrer de 

2018, es va aprovar l’expedient i l’inici de la tramitació del procediment de contractació 
del contracte de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de 
Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells comarcals 
i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de 
Barcelona”, amb una durada de 48 mesos comptats des del primer dia del mes natural 
següent a la formalització del contracte, o des de la data que s’indiqui en el document 
de formalització, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i amb un pressupost 
base de licitació de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil dos-cents vuitanta-set euros 
amb seixanta-dos cèntims (38.803.287,62 €), exclòs l’IVA, desglossat: Lot 1 - Serveis 
de comunicacions fixes de veu i dades, 32.413.376, 90 €, exclòs l’IVA; lot 2: Serveis  de 
comunicacions mòbils de veu i dades, 6.389.910,72 €, exclòs l’IVA (Exp. 2018/001). 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de 

2018, va aprovar un dictamen, la part dispositiva del qual és la següent: 
 

“Primer.- APROVAR la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicacions 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions contingudes en el conveni 
signat en data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret 
per a la contractació centralitzada dels serveis següents:  
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 LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total per a 
quatre anys de 16.425.786,42 €, IVA exclòs.  

 

 LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total per a 
quatre anys d’1.008.837,00 €, IVA exclòs.  

 
Segon.- RESTAR ASSABENTAT i DONAR CONFORMITAT a la Proposta de Plec de 
Clàusules Administratives i de Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la 
present contractació.  
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa pluriennal de 21.095.894,34 €, IVA inclòs, derivada 
d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: 

 

 
 
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.  
 
Quart-. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.”  

 
8. En data 19 de març de 2018,  l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ha interposat 

recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic (TCCSP) contra l’anunci de licitació de l’expedient de contractació, els 
plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques 
(PPT) que regeixen el contracte esmentat al paràgraf 6. El TCCSP, mitjançant  
Resolució núm. 17/2018, de 27 de març, ha acordat suspendre el procediment de 
contractació, d’acord amb el que estableixen els articles 43 i 46.3 del TRLCSP. 

 
9. Per decret de la Presidència núm. 2018/007, de data16 d’abril, del Consorci 

LOCALRET, s’ha acordat rectificar els errors detectats en els plecs i els seus annexos, 
així com facilitar informació addicional, ampliant, conseqüentment, el termini per a la 
presentació de proposicions: 60 dies comptats des de la data d’enviament de l’anunci 
rectificatiu al DOUE; advertint, tanmateix, que el procediment de contractació està 
suspès fins que el TCCSP dicti la corresponent resolució. 

 
10. En data 7 de maig de 2018, per Decret de Presidència núm. 2018/08, el Consorci 

LOCALRET ha aprovat els següents acords: 
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“PRIMER.- Disposar que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU continuï prestant els 
serveis de comunicacions de veu fixa (Lot 1 del contracte derivat de serveis anomenat: 
“Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la Diputació de Barcelona, 
els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de 
Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”), fins que el nou adjudicatari es 
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva 
implantació definitiva. 

 
SEGON.- Disposar que l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU i l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades i de dades i accés a Internet (Lots 2 i 3 del 
contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i 
dades per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada), fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la 
prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva. “ 

 
11. La necessitat de mantenir la prestació dels Serveis de Telecomunicacions de la 

Diputació de Barcelona més enllà de la data de 21 de maig de 2018, en què finalitzen 
les pròrrogues de dos dels tres contractes que actualment la regulen, posada en relació 
amb el fet que la propera Junta de Govern de la Diputació de Barcelona no tindrà lloc 
fins el 31 de maig de 2018, determinen la necessitat de dictar amb caràcter d’urgència 
una resolució que garanteixi que el servei no quedi desatès en cap moment fins a 
l’adjudicació dels nous contractes i que faci els ajustaments comptables corresponents 
fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici que  amb posterioritat calgui fer nous 
ajustos per garantir la continuïtat del servei. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l'article 235 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), són obligacions del contractista 
prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l'ens local 
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés 
de forma directa. En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 

 
2. Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juliol de 2011 (acord 

115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present 
Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per 
Decret de la Presidència núm 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm 
8656/17, de 14 de setembre de 2017 ( publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017). 

 
3. Vist l’article 205.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) que 
reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes 
d’adquisició centralitzada. 
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4. Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), el qual atorga a la Presidència la 
competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les competències de la Junta de 
Govern, sense perjudici de la ratificació per aquest òrgan en la següent sessió que 
celebri. 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el Consorci LOCALRET, per Decret de data 
7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, per al Lot 1, i les 
empreses TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per els 
Lots 2 i 3, continuïn prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions 
mòbils de veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es 
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva 
implantació definitiva, i en relació als seus tres Lots. 
 
Segon.- ESTABLIR que la previsió de despesa per a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2013/0000211), es la següent: 
 
Lot 1 - Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol de 
2018 a 31 de desembre de 2018, per un import de. 412.324,35 € ,amb l’empesa 
VODAFONE ESPAÑA SAU. 
 
Lot 2 - Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 2018 a 
31 de desembre de 2018, per un import de 183.870,97 €, IVA inclòs, amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU. 
 
Lot 3 - Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2018 a 31 de 
desembre de 2018, per un import de 1.640.038,32 €, IVA inclòs, amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  
  
Tercer.- REAJUSTAR comptablement les anualitats previstes en el dictamen 34/2018 de 22 
de febrer de 2018, corresponent a l’expedient 2018/0001242, amb el núm. d’operació 
1802000035, en el sentit de donar de baixa els crèdits autoritzats en mesos reflectits en el 
quadre següent, ampliant correlativament l’ anualitat per a l’any 2022: 
 

Lot Aplicació pressupostària 
Import 2018 

(23 juliol a 31 
desembre) 

Import 2022 
(23 juliol a 31 

desembre) 

1 

G/14200/92600/22200 -617.587,13 € 617.587,13 € 
G/14200/17230/22203 - 39.515,07 € 39.515,07  € 

G/14200/33210/22203 -579.087,69 € 579.087,69 € 

G/14200/49100/22203 -942.874,23 € 942.874,23 € 

 TOTAL LOT 1 - 2.179.064,12 € 2.179.064,12 € 
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Lot Aplicació pressupostària 
Import 2018  

(23 juliol a 31 
desembre)  

Import 2022 
 (23 juliol a 31 

desembre)  

2 
G/14200/92600/22203 -134.538,71 € 134.538,71 € 

TOTAL LOT 2 - 134.538,71 € 134.538,71 € 

 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.236.233,64 €, derivada de la pròrroga 
fins el 31 de desembre de 2018 dels lots 1, 2 i 3 d'aquesta contractació, a càrrec de les 
següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018 que figuren en el quadre següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cinquè.- DISPOSAR que el present decret a ratificar per raons d’urgència, tindrà efectes 
jurídics des de la data de la seva signatura. 
 
Sisè.- SOTMETRE el present decret a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
la propera sessió que se celebri, a efectes de la seva ratificació. 
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET.” 

 
Vist l’apartat 2.4.b), en relació amb l’apartat 3.1.c), de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 
14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 i completada i modificada per 
Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 
8586/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017. 
 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2018 

(22 juliol a 31 desembre)  

1 
G/14200/92600/22200 412.324,35 € 

 TOTAL LOT 1 412.324,35 € 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2018 

(21 maig a 31 
desembre) 

2 G/14200/92600/22200 183.870,97 € 

 TOTAL LOT 2 183.870,97 € 

Lot Aplicació pressupostària 
Any 2018 

(21 maig a 31 desembre) 

3 

G/14200/92600/22203 171.858,51 € 

G/14200/49100/22203 710.857,90 € 

G/14200/33210/22203 708.289,65 € 

G/14200/17230/22203 49.032,26 € 

 TOTAL LOT 3 1.640.038,32 € 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidenta de la Diputació de Barcelona (núm.reg 
4858/2018) dictat per raons d’urgència i en data 22 de maig de 2018, pel qual 
s’acorda, d’una banda, donar-se per assabentada que el Consorci LOCALRET, per 
Decret de la seva Presidència, de data 7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa 
VODAFONE ESPAÑA SAU, per al lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SA i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per els lots 2 i 3, continuïn prestant 
els serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de veu i dades i 
d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec 
efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació 
definitiva, i en relació altres lots; i, d’altra banda, reajustar les anualitats previstes i 
autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona derivada de la 
pròrroga dels tres lots fins el 31 de desembre de 2018, per import de 2.236.233,64 €.” 

 
Servei de Programació 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa la concessió de crèdits del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2018”, per import de 10.000.000 €.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 22 de març de 2018, 
aprovà el Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2018” (acord plenari 
núm. 32/18, BOPB 29.03.2018), la finalitat del qual, d’acord amb el seu punt segon, 
apartat 1, és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de 
tresoreria. El mateix acord es van establir les condicions generals de participació i de 
gestió de la concessió dels crèdits. 

 
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien 
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 03/04/2018 i el 
30/04/2018 (apartat 6a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no 
supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat el Pla, es concedirà la 
quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 5a). 

 
Tots els Consells Comarcals destinataris, excepte el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que no ha presentat sol·licitud, han presentat les seves sol·licituds durant el 
termini establert, i són els que es relacionen a continuació:  
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Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells 
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la 
petició, així com que han complert la resta de requisits formals.  
 

Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells 
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 13.290.768,88 euros i, per tant, es 
supera el límit total del Pla que és de 10 milions d’euros. En conseqüència, d’acord 
amb l’apartat 5b de les condicions aprovades, el repartiment es realitzarà en funció 
dels següents criteris: 40% en funció de la població, 40% en funció del nombre de 
municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel nombre d’entitats 
singulars de població. Per les seves característiques i el principi de diferenciació dins 
dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests càlculs a la 
població de la ciutat de Barcelona.  
 

Realitzat el repartiment segons l’apartat 5b, es constata que existeixen peticions 
inferiors al que els correspondria per aplicació dels criteris de repartiment  i per tant es 
realitzen nous repartiments amb els imports sobrants (apartat 5c) fins arribar a la 
distribució total de la dotació del Pla. L’informe de la Direcció de serveis de Planificació 
Econòmica detalla les diverses fases del repartiment. 
 
L’apartat 6b) del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2018” 
estableix que correspon a la Junta de Govern l’adopció de l’acord de concessió o 
denegació de les sol·licituds presentades i l’apartat 6g) estableix que el termini màxim 
per a la resolució de l’expedient és de dos mesos, a comptar des de la finalització del 
termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament del Pla “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2018” aprovat pel Ple de la Diputació de 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 1.000.000,00 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.347685,00 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 800.000,00 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 2.600.000,00 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 747.448,18 

Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 500.000,00 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.103.895,09 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 268.000,00 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 2.000.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.423.740,61 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.500.000,00 

 Total 13.290.768,88 
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Barcelona en data 22 de març de 2018 (BOPB 29.03.2018), d’acord amb la distribució 
següent:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon. DISPOSAR la despesa de deu milions d’euros (10.000.000,00 EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82020. 
 
Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels 
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 6 
del Pla.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies. Bon dia, senyora presidenta. Bé, aquest punt és un 
clàssic i, en alguna ocasió en sessió plenària, hi ha hagut qui ha demanat al Govern 
que, potser, fora desitjable que, més enllà de dir: “Doncs, bé, fem aquesta operació de 
tresoreria d’un consell comarcal, un milió d’euros”, doncs que aquesta operació de 
tresoreria estigués vinculada a accions efectives, finalistes o no, a fi que no és el 
mateix el Consell Comarcal del Baix Llobregat que el Consell Comarcal del Moianès. 
Potser les necessitats són diferents i caldria estudiar que concedim aquesta operació 
de tresoreria per facilitar l’activitat ordinària dels consells comarcals, però, en base a 
alguna activitat concreta. No sé si m’he explicat. Gràcies. 
 
La senyora Conesa diu: Sí. Entenc que, clar, nosaltres tenim aquí dos sistemes, o 
diversos sistemes, per poder col·laborar amb els consells comarcals. En el cas de les 
operacions de tresoreria, és un suport molt concret. Podíem estar fent subvencions 
finalistes, que serien per a la prestació d’un servei en concret, però en aquest cas la 
finalitat és, precisament, que aquests consells tinguin la tresoreria suficient per prestar 
totes les funcions que els hi són encomanades. Llavors, sí que potser s’hauria de 
detallar i poder explicar més el contingut de l’informe, en el sentit que cada consell 
sol·licita en funció de les necessitats de la tresoreria. Tenim consells comarcals que no 
en sol·liciten perquè no tenen una dificultat de tresoreria i, per tant, no han sol·licitat 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 815.191,70 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 932.008,89 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 800.000,00 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 968.451,17 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 747.252,01 

Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 346.785,79 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.103.895,09 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 240.960,81 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.190.763,83 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.423.740,61 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.430.950,10 

 Total 10.000.000,00 
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aquest suport; els consells comarcals més petits, doncs, que tenen menys població 
que abastir, sol·liciten molt menys, molt menys import per disposar de la tresoreria que 
d’altres que són consells comarcals que tenen un territori i una població més 
importants. Per tant, hi ha diversitat amb relació, ja, a la petició que ens fan els 
mateixos consells comarcals. 
 
Potser, si els hi sembla, en la Informativa corresponent poden abordar quines són 
aquestes diferències. Per exemple, el Baix Llobregat no ens ha demanat, en aquest 
cas, concórrer en aquesta convocatòria i, per tant, no té necessitat de tresoreria. En 
canvi, per exemple, el Barcelonès ens demana molt, tot i que no li podem assegurar 
tot, o al Moianès és molt petita la petició que ens fa per a les seves necessitats. Per 
tant, al que anem aquí és a donar o garantir la suficiència de tresoreria per prestar 
qualsevol activitat que realitzi el consell comarcal.  Bé, és veritat que no acotem el 
tipus d’activitat ni, o sigui, ni la funció finalista com si fos una subvenció finalista. Sí 
que hi ha una funció finalista, que és la de la tresoreria del funcionament del consell.  
 
I el senyor Duran diu: Sí. Agraeixo les seves explicacions però, encara, amb més raó. 
És a dir, a mi, que em concedeixin un crèdit que jo no he demanat o del qual jo no en 
tinc necessitat, doncs no ha lugar. Gràcies. 
 
I la senyora presidenta diu: Gràcies. Per tant, és una operació que s’ofereix a aquells 
que ho necessitin I, en base a la, diguéssim, l’autonomia de cada consell comarcal, es 
poden acollir o no a aquest pla que oferim. Gràcies. Passem als punts següents. 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per 
a finançar l’actuació local “Obra instal·lació megafonia escola Bertí i Cingles”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

2. L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 7 maig de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra instal.lació megafonia escola Bertí i 
Cingles”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present 
dictamen.  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Obra instal.lació megafonia escola Bertí i 

Cingles 
Import crèdit:  10.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  140,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 20/2018 
* 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 10.000 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.” 
 

12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 7.000€, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a 
finançar l’actuació local “Marquesina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 7 maig de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Marquesina”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present 
dictamen.  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Marquesina 
Import crèdit:  7.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  98,54 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 19/2018 
* 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 7.000 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 114.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 
per a finançar l’actuació local “Cobriment pista esportiva exterior”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, va presentar en data 7 maig de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Cobriment pista esportiva exterior”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

Ens local:  Ajuntament de l'Ametlla del Vallès  
Actuació:  Cobriment pista esportiva exterior 
Import crèdit:  114.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  1.604,78 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2018 
* 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 114.000 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.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament d'Avià per a finançar 
l’actuació local “Instal·lació estructura de suport i cel ras a sala”, 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'Avià, va presentar en data 10 maig de 2018 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Instal·lació estructura de suport i cel ras a sala”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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'Avià  
Actuació:  Instal·lació estructura de suport i cel ras a 

sala 
Import crèdit:  75.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,39 % 
Interessos implícits estimats  1.438,29 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2018 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 75.000 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.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament d'Igualada, per a finançar 
l’actuació local “Projecte executiu de reforma de la plaça Masuca”, 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'Igualada, va presentar en data 24 abril de 2018 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Projecte executiu de reforma de la plaça Masuca”, la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

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

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

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les 
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 

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

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

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

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

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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'Igualada  
Actuació:  Projecte executiu de reforma de la plaça 

Masuca 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  2.463,47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 17/2018 
* 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 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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, 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 Feliu de Codines, va presentar en data 8 maig 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Feliu de Codines  
Actuació:  Inversions 2018 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,39 % 
Interessos implícits estimats  3.356 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 22/2018 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) 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 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a 
finançar l’actuació local “Actuacions obres menors 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 Vilassar de Mar, va presentar en data 8 maig de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Actuacions obres menors 2018”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del 
dia de la disposició. 

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

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de 
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present 
dictamen.  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vilassar de Mar  
Actuació:  Actuacions obres menors 2018 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,28 % 
Interessos implícits estimats  2.463.47 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2018 
* 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 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.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 43.565,64 €, a l'Ajuntament de Canyelles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018 
 
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per 
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Canyelles presentà en data 13/04/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
1.638.727,16 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 Canyelles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.638.727,16 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
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de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.638.727,16 EUR amb una 
subvenció d’import de 43.565,64 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 43.565,64 EUR a l'Ajuntament de Canyelles 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 
13/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canyelles, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 65.472,66 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
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municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018 
 
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per 
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 19/03/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
2.186.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima 
d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Masquefa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.186.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.120.464,99 EUR amb una 
subvenció d’import de 65.472,66 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 65.472,66 EUR a l'Ajuntament de Masquefa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
19/03/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Masquefa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 40.596,54 €, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018. 
 
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per 
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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L'Ajuntament de la Roca del Vallès presentà en data 17/04/2018 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.200.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.200.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,607%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.200.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 40.596,54 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 40.596,54 EUR a l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 17/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Roca del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 53.643,84 €, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Vilafranca del Penedès presentà en data 13/04/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 
0,385%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.500.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 53.643,84 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat 
bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al 
BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 53.643,84 EUR a l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 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 13/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rescindir el 
conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa, en 
data 28 de juliol de 2014, en el marc de l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2013-2014 i requerir l’Ajuntament a que reintegri l’import parcial de 
la subvenció ja satisfeta, per import de 26.839,23 euros corresponents a 
l’amortització anticipada del préstec.- 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. El Programa de Crèdit Local té 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, que facilita, 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, subsidiar la part 
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 
implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 
de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data 25 d’abril de 2013, i de 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el 
Banco de Sabadell, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014, prorrogada per a 2015; i per 
l’acció concertada 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

4. 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 corresponent. 

5. L’Ajuntament de Masquefa presentà en data 21 de maig de 2014 una sol·licitud 
d’un préstec per finançar inversions de 390.000 euros amb un termini màxim 
d’amortització de 10 anys que inclou una carència màxima d’un any. 

6. El Banc de Sabadell S.A. va aprovar la concessió a l’Ajuntament de Masquefa 
d’un préstec per finançar inversions per import de 390.000 euros amb un termini 
d’amortització de 10 anys amb una carència de 12 mesos. 
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7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 24 
de juliol de 2014 aprovà concedir una subvenció per import de 53.143,74 euros a 
l’Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de subsidiar el préstec de 390.000 euros 
que el Banc de Sabadell va concedir a aquest ajuntament dins del Conveni 
Programa Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i el Banc de 
Sabadell S.A i en data 28 de juliol de 2014 es va formalitzar el corresponent 
conveni.  

8. En data 6 de març de 2018 el Banc Sabadell S.A. ha presentat un escrit a la 
Diputació on fa constar: 
 
“Que el dia 28 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Masquefa amb CIF 
P0811800B, va amortitzar parcialment el préstec número 807477462280 (préstec 
DIBA expedient núm. 2014022) per import de 158.606,06 eur.” 
 

9. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament de 
Masquefa es va calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. 
L’amortització anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu 
moment no sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el 
Servei de Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la 
subvenció concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des 
de la seva concessió (28-7-2014 ) fins la seva amortització (28-12-2017), és a dir 
un període de 1.614 dies (4,4 anys); i correspondria a una subvenció de 26.304,51 
euros, amb una diferència a favor de la Diputació de 26.839,23 euros. 

 
10. En data 27 de març de 2018 es va aprovar una resolució del diputat delegat 

d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la informació (núm. 
2817/2018), la part dispositiva de la qual deia: 
 
“Primer.- INICIAR el procediment de retorn parcial de la subvenció de 53.143,74 euros 
concedida, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2014, a 
l’Ajuntament de Masquefa, dins del Programa de Crèdit Local, per subsidiar el tipus 
d’interès del préstec de 390.000 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions 
municipals, amb motiu de la cancel·lació del préstec abans de la data prevista en el 
contracte. 
Segon. – RECALCULAR l’import de la subvenció ja satisfeta i FIXAR l’import a retornar en 
26.839,23 euros corresponents a la diferència entre l’import de la subvenció concedida i 
l’import que resulta de l’amortització anticipada del préstec. 
Tercer.- DONAR audiència a l’Ajuntament de Masquefa que disposarà d’un termini de 15 
dies hàbils des de la notificació d’aquest acord per tal que al·legui el que consideri oportú o 
presenti els documents que estimi pertinents.  
Quart.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Masquefa la present resolució de tràmit.” 
 

11. En data 4 d’abril de 2018 es va notificar l’esmentada resolució a l’Ajuntament de 
Masquefa tot començant el termini que disposava l’ajuntament perquè al·legués o 
presentés documentació. El registre de sortida de Diputació de Barcelona a través 
de l’EACAT és el S/003517-2018 i el d’entrada a l’ajuntament és el E2018002683. 
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12. En data 25 d’abril de 2018 va finalitzar el termini de 15 dies hàbils per a la 
presentació d’al·legacions o de documentació addicional, sense que l’Ajuntament 
hagi fet ús d’aquest tràmit per justificar l’amortització anticipada del préstec.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de 
Barcelona – Entitat de crèdit corresponent” , que consta com a Annex I al conveni 
signat per l’Ajuntament de Masquefa en data 28 de juliol de 2014, diu textualment 
que “Si per qualsevol motiu es cancel·lés el préstec abans de la data prevista en 
el contracte, la Diputació podrà, després d’avaluar les causes, recalcular l’import 
de la subvenció i l’ajuntament retornar la diferència”. 

2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 
Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB número 13, annex 
1, de 15-1-2009 (article 4.2.c), la qual resultava vigent en el moment d’aprovació 
de l’acord de concessió de la subvenció.  

3. De conformitat amb dita normativa aplicable per raons temporals, cal tenir en 
compte el que disposa l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona abans esmentada, que estableix que el procediment de 
reintegrament de les subvencions ja satisfetes s’iniciarà d’ofici per acord exprés de 
l’òrgan competent i s’haurà de garantir el dret d’audiència de l’interessat.  

4. Un cop finalitzat aquest tràmit, la Junta de Govern és l’òrgan competent per 
adoptar l’acord de reintegrament parcial de la subvenció concedida, 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 14-4-2016, sobre nomenament i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple (publicat al BOPB de 22-4-2016). 

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

ACORDS 
 
Primer.- RESCINDIR el Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Masquefa en data 28 de juliol de 2014, en el marc de l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014. 
 
Segon.- REQUERIR a l’Ajuntament de Masquefa a què reintegri l’import parcial de la 
subvenció ja satisfeta per import de 26.839,23 euros corresponents a l’amortització 
anticipada del préstec, de conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès 
pel Servei de Programació i per les raons adduïdes a la part expositiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Masquefa la present resolució.” 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar una despesa total de 219.519,07 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, referent al projecte 
denominat “Remodelació de la Patronal”.- 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. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de 

Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions 
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres 
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions 
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de 
març de 2018, respectivament. 

 
2. En el marc d’aquestes instruccions va aprovar-se la següent actuació en l’àmbit de 

l’Àrea de Cultura, Educació i Esports: 
 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Núm. 
registre acte 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 
Remodelació 

de La 
Patronal 

13/X/100334 220.000 € 2013/0009262 678/13 

 
3. El saldo pendent de justificar de l’actuació esmentada no es va incorporar com a 

romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau habilitar-lo 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detalla a l’apartat primer 
del present acord, amb l’objecte de procedir a la tramitació del pagament de l’import 
que ha quedat justificat en temps i forma per l’ens local. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per 
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decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret 
núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de 219.519,07 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost corporatiu, 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”, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, que ha quedat justificada en temps i forma, i que es detalla a continuació:  
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/40101/33400/76240 219.519,07 € 

 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 

acte 

Import de 
l’AUTORITZACIÓ 

i DISPOSICIÓ 
(EUR) 

Núm. 
document 
comptable 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 
Remodelació 

de La 
Patronal 

13/X/100334 220.000 € 2013/0009262 678/13 219.519,07 € 1803001897 

 

“ 
 

24.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar una despesa total de 220.000,00 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en relació amb el 
projecte denominat “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu”.- 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. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de 

Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions 
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres 
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions 
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de 
març de 2018, respectivament. 
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2. En el marc d’aquestes instruccions va aprovar-se la següent actuació en l’àmbit de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports: 

 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR) 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Núm. 
registre 

acte 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Remodelació del 

Centre Cívic 
Masia Can Feliu 

13/X/100332 220.000 € 2013/0009263 679/13 

 
3. El saldo pendent de justificar de l’actuació esmentada no es va incorporar com a 

romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau habilitar-lo 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detalla a l’apartat primer 
del present acord, amb l’objecte de procedir a la tramitació del pagament de l’import 
que ha quedat justificat en temps i forma per l’ens local. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per 
decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret 
núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de 220.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària del vigent pressupost corporatiu, 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”, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
que ha quedat justificada en temps i forma, i que es detalla a continuació:  
 

Aplicació pressupostària Import (EUR) 

G/40101/33400/76240 220.000 € 

 

Ens 
destinatari 

NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Núm. 
expedient 

Núm. 
registre 

acte 

Import de 
l’AUTORITZACIÓ 

i DISPOSICIÓ 
(EUR) 

Núm. 
document 
comptable 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 

Remodelació 
del Centre 
Cívic Masia 
Can Feliu 

13/X/100332 220.000 € 2013/0009263 679/13 220.000 € 1803001896 

 

“ 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, 
durant l’exercici econòmic 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la 
seva funció genèrica de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el 
compromís institucional de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i 
iniciatives que tinguin per finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol 
de les seves manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i 
d’altres institucions públiques i privades. 
 
És interès de la delegació de cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la 
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 
 
L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i 
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats 
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del 
sector en la cultura i en la societat. 
 
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. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent mil 
euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48904  del pressupost 
de l’exercici 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist 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. 201820185120009933), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a les programacions anuals 
d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus 
professionals, durant l’any 2018, el text íntegre de la qual és el següent: 
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“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
DONAR SUPORT A LES PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE LES 
ENTITATS REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS  I/O DELS 
SEUS PROFESSIONALS, DURANT L’ANY 2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009933 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 

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

 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, destinades a donar suport a la programació anual d’activitats a realitzar l’any 2018 
per les entitats que 

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

  

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions hauran 
de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i 
desenvolupament de les activitats que les entitats representatives dels sectors culturals i/o 
dels seus professionals duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major 
presència del sector en la cultura i en la societat, dins els àmbits de la gestió cultural, la 
difusió artística i el patrimoni cultural.  

 

Seran objecte de subvenció les activitats vinculades a: 
 

- Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals dels 
sectors culturals. 

- Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals. 
- Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual 

representen. 
- Elaboració d’estudis de recerca. 
- Creació i/o edició de publicacions especialitzades. 
- Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus 

associats. 
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- Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, 
seminaris...) a realitzar dins de les comarques barcelonines. 

- Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes. 
 

3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar programacions anuals de l’entitat compreses durant el període de l’1 de gener de 
2018 i el 31 de desembre de 2018. 

 

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

1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades en 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: 

 
a) Entitats privades, sense ànim de lucre, que aglutinen la representativitat d’un dels sectors 

culturals i/o dels seus professionals. 

 
El caràcter de representació del sector haurà de quedar degudament acreditat als 
seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds presentades per entitats que tinguin 
una representació territorial del sector inferior a la comunitat autònoma de Catalunya. 

 
b) Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.  

 
Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per tenir convocatòries pròpies. 
 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 

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

 
5. Documentació a aportar 

 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 1 del model normalitzat. 
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6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’annex 
2 del model normalitzat. 

7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 

8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 

9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del 
model normalitzat. 

10) Declaració en què es manifesti disposar, si s’escau,  de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’annex 4 del model 
normalitzat.  

11) Altres documents: 
- Si s’escau, documentació acreditativa de la participació en consells, juntes o taules de 

treball i assessorament d’organismes públics sectorials (obligatori per obtenir puntuació 
en el corresponent apartat dels criteris de valoració). 

- Altres documents que el sol·licitant consideri adient aportar per ser tinguts en compte en 
la valoració (memòria ampliada i detallada del projecte, pla de comunicació, estudis, 
revistes...) 

 
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. 

 

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 20 dies 
hàbils. 
 
La convocatòria serà única. 

 
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la 
base 5 podrà trobar-se al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l‘entitat, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
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7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud. 

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

 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 
 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 50 punts, en base als 

següents elements: 

 
a) Representativitat de l’entitat, valorada amb el percentatge que representen els seus 

associats respecte la totalitat del sector professional, fins a 30 punts. 
 
b) Antiguitat  de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de 5 

punts. 
 
d) Participació en consells, juntes o taules de treball i assessorament d’organismes públics 

sectorials, fins a un màxim de 5 punts. Per tal de poder obtenir puntuació en aquest 
apartat, caldrà aportar documentació on s’acrediti aquesta participació. 

 
2. Qualitat del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència 

amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 25 punts. 
 
3. Capacitat d’organització de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i tipologia de les 

activitats programades durant l’any 2018 i als projectes/convenis comuns amb altres entitats 
del sector o d’altres sectors, fins a 15 punts. 

 
4. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins a un 

màxim de 10 punts. Es valorarà:  

 
a) L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts. Es valorarà  l’existència 

d’un pla de comunicació integral o, en el seu defecte, es valoraran les accions concretes 
de comunicació que realitzen, tals com: disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer 
difusió als mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

b) Edició de llibres i revistes especialitzades així com l’existència d’una agenda d’activitats 
publicada i/o tramesa de butlletí amb periodicitat regular, fins a 5 punts. 

 

Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
Les Acadèmies que englobin el conjunt del sector, com a entitats de representació de primer 
nivell, obtindran la puntuació màxima en els apartats 1, 3 i 4. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes subvencionats caldrà que obtinguin 
un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 

 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48904 del pressupost 2018, 
destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives del sector cultural. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 85 i 100 
punts o bé als que el seu pressupost sigui superior a 200.000€, sempre i quan obtinguin una 
puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 5.000 € als projectes que obtinguin entre 70 i 84 punts, amb un 
pressupost inferior a 200.000€ 

 El pressupost que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut la 
puntuació igual o superior a 70 punts, es distribuirà  de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 50 i 69 punts, tenint 
en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 3.000€ 

 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitats subvencionades. 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de 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: 

 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de l’òrgan 
responsable, o persona en qui delegui. 
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 Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un representant de la Presidència de la Corporació. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 Gerent de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretària. 
 

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, no esgotar el crèdit total 
previst. 

 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 
14. Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 

 

15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció.  
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1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les 
presents bases. 

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

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. 

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits a l’article 6.2 
OGS 

 
16. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Es podran subvencionar despeses de personal propi que es dediqui a la realització de 
l’activitat subvencionada fins a un màxim del 50% de l’import del cost total de l’activitat. 

 Creació i edició de llibres i publicacions.  

 Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció 
de les activitats (programes, cartells, publicacions) i les despeses de creació i 
manteniment del web de l’entitat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, 
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de 
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició 
de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de les 
despeses directes imputades.  

 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 tenir sempre data de l’any 2018, han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades. 
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. 

 

17. Despeses no subvencionables 
 

No seran subvencionables les següents despeses: 
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 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció encara que estiguin vinculades a tasques de representació o 
de l’activitat. 

 Despeses corresponents a viatges i allotjaments. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 

18. Subcontractació 
 

No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 

 

19. Forma de pagament 
 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent,  dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 

Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

20. Termini i forma de justificació 
 

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el dia 2 de gener i el 31 de març de 
2019. 
 

Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 
que revestirà la forma de: 

 

OPCIÓ A: Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

1) 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. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 

75.2 del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’haurà de justificar el cost total de l’activitat, 
amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

 

Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 

La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de  les factures 
relacionades en el compte justificatiu. Aquest 10% inclourà les factures de més import, 
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sempre i quan el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida o per les 
factures que correspongui fins a arribar a aquest percentatge. 

 
OPCIÓ B:   
 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 

 
1) 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. 

 
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

mínim de l’article 74.5 RLGS. 
 

3) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS.  

 

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. 

 
En qualsevol de les dues opcions, per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la 
despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació.  
 
21. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 
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 de l’entitat 
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beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 

 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la 
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat 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, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 

 

26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
27. Causes de reintegrament  

 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 

28. Obligats al reintegrament   
 

1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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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 possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 

29. Infraccions i sancions 
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el 
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 

 

30. 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. 
 

31. Protecció de dades 
 

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

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), 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 DONAR SUPORT 
A LES PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS I/O DELS SEUS 
PROFESSIONALS, DURANT L’ANY 2018 
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  201820185120009933 
 
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. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades en 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: 

 
a) Entitats privades, sense ànim de lucre, que aglutinen la representativitat d’un dels sectors 

culturals i/o dels seus professionals. 
 

El caràcter de representació del sector haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. No seran admeses les sol·licituds presentades per entitats que tinguin una 
representació territorial del sector inferior a la comunitat autònoma de Catalunya. 

 
b) Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.  

 
Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per tenir convocatòries pròpies. 
 
Segon. Objecte. 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, destinades a donar suport a la programació anual d’activitats a realitzar l’any 2018 
per les entitats que 

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions hauran 
de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i 
desenvolupament de les activitats que les entitats representatives dels sectors culturals i/o 
dels seus professionals duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major 
presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió 
artística i el patrimoni cultural.  

 

Seran objecte de subvenció les activitats vinculades a: 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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- Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals dels 
sectors culturals. 

- Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals. 
- Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual 

representen. 
- Elaboració d’estudis de recerca. 
- Creació i/o edició de publicacions especialitzades. 
- Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus associats. 
- Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, 

seminaris...) a realitzar dins de les comarques barcelonines. 
- Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes. 
 

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 CENT MIL EUROS (100.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48904 del pressupost 2018, 
destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives del sector cultural. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 85 i 100 
punts o bé als que el seu pressupost sigui superior a 200.000€, sempre i quan obtinguin una 
puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 5.000 € als projectes que obtinguin entre 70 i 84 punts, amb un 
pressupost inferior a 200.000 €. 

 El pressupost que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut la 
puntuació igual o superior a 70 punts, es distribuirà  de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 50 i 69 punts, tenint 
en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 3.000 €. 

 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitats subvencionades. 
 
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. 
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Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar programacions anuals de l’entitat compreses durant el període de l’1 de gener de 
2018 i el 31 de desembre de 2018. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el dia 2 de gener i el 31 de març 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 donar suport a les programacions anuals d’activitats de les 
entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, 
durant l’any 2018, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta 
com a annex 3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48904 del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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ANNEX III AL DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 
ESPECIFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A DONAR SUPORT A LES 
PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES 
DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS  I/O DELS SEUS PROFESSIONALS, DURANT 
L’ANY 2018 

 
En compliment de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, aquesta sol·licitud i la documentació que s’escaigui 
s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La documentació ha de venir signada al final d’aquest document amb signatura digital vàlida. 
Consulteu la política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona a l’adreça: 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.  
“ 
 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

Programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, durant l’any 2018 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria 201820185120009933 

Àrea/Servei/Oficina 40100 – Gerència de Serveis de Cultura 

Títol del Projecte       

Import sol·licitat       

Municipi de realització de les 
activitats a subvencionar 

      

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o Raó social       

Domicili        CIF/NIF       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Fax       

 

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms       DNI       

Càrrec amb el què actua       

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui) 

 DNI sol·licitant                                       

 N.I.F. de l’entitat                                  

 Escriptura d’apoderament                   

 Escriptura de constitució o adaptació  

 Estatuts                                                

 Inscripció registral                                

 Memòria de l’activitat per a la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)  

 Pressupost de l’activitat (ANNEX 2) 

 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’art 13 L. 38/2003 
L.G.S. (ANNEX 3) 

  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 (ANNEX 4) 

 Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens (ANNEX 5) 

 Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria: 
 

- Si s’escau, documentació acreditativa de la participació en consells, juntes o taules de treball i 
assessorament d’organismes públics sectorials (obligatori per obtenir puntuació en el corresponent 
apartat dels criteris de valoració). 

- Altres documents que el sol·licitant consideri adient aportar per ser tinguts en compte en la valoració 
(memòria ampliada i detallada del projecte, pla de comunicació, estudis, revistes...) 

 
 
 

 
5.  DADES BANCÀRIES 
(compte bancari on s’ha de transferir la subvenció, en cas de resultar beneficiari) 

IBAN  

 
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir del 
sol·licitant l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. Si el sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar aquesta casella  NO ACCEPTO, i en 
aquest supòsit haurà d’aportar les certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS.        

 
 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa  a la persona/entitat interessada que 
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició, 
rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment. 

 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ANNEX 1 
 

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ 

Programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2018 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi de la convocatòria 201820185120009933 

Àrea/Servei/Oficina 40100 – Gerència de Serveis de Cultura 

 

2. DADES DEL/DE LA  SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili         CIF/NIF       

Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui subscriu       Càrrec       

Telèfon        Fax       

Correu electrònic        

 

3.  DESCRIPCIÓ  DEL PROJECTE   

NOTA: Es recomana en aquest apartat fer una breu descripció i presentar en document annex la 
informació complerta del projecte, amb detall de les activitats programades per al 2018 (indicant la 
data, durada i municipi de realització) i altres aspectes que puguin ser tinguts en compte segons 
els criteris de valoració aprovats en la present convocatòria. 

 

 

 

 

4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I PROJECTES COMPARTITS AMB ALTRES ENTITATS DEL  

SECTOR O D’ALTRES SECTORS 
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5.  REPRESENTATIVITAT, SOLIDESA I TRAJECTÒRIA DE L’ENTITAT 

 

ANY DE CONSTITUCIÓ:                                        NUM. SOCIS:           

SECTOR DE REFERÈNCIA: 

% REPRESENTACIÓ DEL SECTOR (amb indicació de la font de verificació): 

 

Estudis del sector i la professió realitzats en els darrers cinc anys (indicar objectius i data 
finalització): 

 

 

 

 

 

Participació en consells, juntes o taules de treball i assessorament d’organismes públics 
sectorials (especificar). Per poder ser valorada, cal annexar documentació on s’acrediti aquesta 
participació. 

  

 

 

 

6. ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS  

6. EDICIÓ DE LLIBRES I REVISTES ESPECIALITZADES  
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7. EDICIÓ DE LLIBRES I REVISTES ESPECIALITZADES  
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ANNEX 2 
 

PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA 
LA SUBVENCIÓ 

Programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2018 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Codi convocatòria 201820185120009933 

Àrea/Servei/Oficina 40100 – Gerència de Serveis de Cultura 

 

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili        NIF       

Localitat       CP       

Persona de contacte       Càrrec       

Telèfon        Mòbil       

Correu electrònic        

 

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS IMPORT (€) 

Recursos propis       

Subvencions d’altres Administracions públiques       

Aportacions privades        

Altres ingressos (especificar)       

TOTAL       

 

4. PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT (€) 

Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)         

Contractació externa  (consignar conceptes i imports separadament)       

Material             

Despeses indirectes       

Altres (consignar conceptes i imports separadament)       

TOTAL       

 

DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES          

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  (Import en euros)       
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ANNEX 3 

 
Programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors 

culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2018 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els 
següents: 

 
1) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics o per delictes de prevaricació, cohecho, 
malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes 
urbanístics. 

2) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent 
en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi 
adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació 
fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

3) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

4) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o 
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels 
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se 
de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa 
autonòmica que reguli aquestes matèries. 

5) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 

6) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

7) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
8) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin. 
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9) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap 
dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

10) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició previstes 
als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
Dret d’Associació. 

11) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en 
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de 
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.  

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la 
subvenció. 

3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona.   

4. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a 
altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 

 

ENTITAT CONCEDENT 
IDENTIFICACIÓ DE 

LA CONVOCATÒRIA 
IMPORT 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

5. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació 
de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions 
per la mateixa activitat. 
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ANNEX 4 
 

Programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, durant l’any 2018 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 

Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció: 

 

 No implica contacte habitual amb menors d’edat. 

 Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les 
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el 
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a 
aportar una nova declaració responsable. 
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Signatura digital vàlida del/de la representant legal de l’entitat 
 
 

ANNEX 5 
 

(complimentar únicament en aquells casos en què l’entitat ja hagi aportat  
a la Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica  

i de la seva representació legal) 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui subscriu       DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
 

DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
 

Que els següents documents de l’entitat a la qual representa, que van ser presentats en data 
__________ , en relació a l’expedient ___________, gestionat per ____________ (centre gestor) 
de la Diputació de Barcelona, continuen vigents a data d’avui. 

  Escriptura d’apoderament 

  Escriptura de constitució 

  Estatuts 

  Altres: (indicar quins) _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar  projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge; la creació de coneixement a través de l’experimentació; la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania, que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, dins de la demarcació territorial de Barcelona, per un 
import total de 300.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
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aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que en 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 la Gerència de Serveis de Biblioteques es volen fomentar activitats 
que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de 
coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns 
col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o 
bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de 
Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
300.000,00 euros, i es distribuirà els exercicis 2018 i 2019 a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries i per les quanties màximes següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2018 150.000,00€ 40200 33210 48906 

2019 150.000,00€ 402 332 489 

 
Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims 
establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als 
compromisos de despesa de caràcter pluriennal. 
 
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 
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registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist 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 el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(BOPB 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009923), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar  projectes que tinguin com a 
objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de 
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la 
ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona que es duguin a terme 
durant el període comprès entre els dies 1 de juliol de 2018 i 30 de juny de 2019, 
ambdós inclosos, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009923 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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2. Objecte i finalitat de les subvencions  
 

2.1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, destinades a 
finançar  projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació 
de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns 
col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o 
bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona.  

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

 

 Impulsar el desenvolupament individual i col·lectiu a través de l'aprenentatge dinàmic, 
la creativitat i la innovació.  

 Capacitar en l’ús i oferir accés a la ciutadania a les tecnologies de la creació i la 
fabricació digital. 

 Fomentar el valor de l’experiència: l’experimentació s’ha situat en el centre del model 
d’aprenentatge i ha d’impregnar tot accés al coneixement de manera transversal. 

 Promoure la participació: implicar la comunitat de forma activa en la concepció i el 
desenvolupament de les accions. Els projectes han de tenir un esperit eminentment 
educatiu i han de ser executats de manera crítica i horitzontal. 

 Incrementar el valor social de les biblioteques públiques: obrir el seu enfocament, 
erigint-se en un agent actiu que treballa i investiga en les noves formes de producció de 
coneixement i informació i acompanyant els seus usuaris en l’adaptació als canvis que 
es produeixen.  

 Contribuir a la transformació social a partir de potenciar i crear el context adequat per 
afavorir la innovació social i per tant la cerca de respostes innovadores als reptes 
socials que la societat d’avui planteja. 

 Facilitar la transformació digital de les biblioteques. Potenciar l’aparició de noves bones 
pràctiques i amb impacte cultural i social per enfortir el procés de canvi.  

 
2.3. Aquesta convocatòria contribuirà al finançament de projectes que es desenvolupin en una o 
més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de 
Barcelona, que: 

 

 Treballin i abastin qualsevol branca del coneixement, amb un enfoc del procés 
d’aprenentatge i l’experimentació el més interdisciplinar possible. 

 Fomentin la lectura i escriptura, ja sigui perquè forma part del procés de treball o 
perquè forma part de l’objectiu en si del projecte, fent ús de tots els recursos materials i 
immaterials que una biblioteca té.  

 Potenciïn la creativitat, la curiositat, la reflexió i l’esperit crític.  

 Integrin l’aprenentatge a partir de l’experiència i la pràctica utilitzant metodologies DUI 
(doing, using and interacting).  

 Incorporin, en la mesura del possible, la tecnologia com a eina vehicular per a 
l’aprenentatge, l’accés i la creació del coneixement. De forma que potenciïn la 
innovació social digital i contribuir a la transformació digital de les biblioteques.  
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 Facin servir metodologies pròpies de la innovació oberta, la ciència oberta i/o la ciència 
ciutadana per fer innovació social.  

 Fomentin la co-creació i la participació ciutadana del territori i ajudin a crear comunitat, 
a identificar l’ecosistema local i a generar interrelacions entre els agents d’aquest 
ecosistema (escoles, associacions de veïns, públic de les biblioteques, entitats 
culturals, ajuntaments locals, altres organitzacions, sector privat, etc.) 

 Busquin resoldre reptes socials nascuts de l’ecosistema local i dels interessos 
identificats per una part o tots els seus agents, aportant coneixement nou i solucions al 
repte plantejat.  

 Innovin en metodologies i processos de treball que permetin treballar i articular tots els 
anteriors objectius. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre els dies 1 
de juliol de 2018 i 30 de juny de 2019, ambdós inclosos. 
 
A la Memòria de l’activitat que s’ha adjuntar a la sol·licitud cal especificar el període 
d’execució, i ha de concretar-se al pressupost previst per a l’execució del projecte la 
distribució de despeses entre els anys 2018 i 2019. 

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

 
4.1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, sense 
ànim de lucre, que hagin de desenvolupar l’activitat que fonamenta l’atorgament de la 
subvenció, 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”). 
 
No poden ser sol·licitants de la subvenció els ajuntaments, si bé hauran de figurar com a 
col·laboradors en les sol·licituds, d’acord amb el que disposa la base 4.2. 
 
4.2. Ajuntament col·laborador: És requisit per a l’atorgament de la subvenció que el 
sol·licitant compti amb el compromís per part d’algun ajuntament de la demarcació de 
Barcelona que compti amb alguna biblioteca adherida a la XBM o amb servei de bibliobús, 
per tal de dur a terme l’activitat objecte de subvenció al municipi.  
 
4.3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 
5. Documentació a aportar 

 
1.- Persones jurídiques 

 
1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. En cas d’associacions o fundacions caldrà que 

acreditin estar inscrites al corresponent Registre Oficial 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
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4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 

amb l’Annex 1 del model normalitzat. 
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’Annex 2 del model normalitzat. 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’Annex 3 del 
model normalitzat. 

10) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb l’Annex 4 del model normalitzat.  

11) En cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 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.  

12) Full de compromís de l’Ajuntament col·laborador on hagi de dur-se a terme 
l’activitat, d’acord amb l’Annex 6 del model normalitzat. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, i anirà degudament signada per la persona sol·licitant. 

 
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 
hàbils. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), la 
participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de 
la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la 
complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament pel 
representant legal de l’entitat o per la persona física sol·licitant amb el certificat digital 
personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la Base 
cinquena. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se al següent enllaç, a l’apartat de “Subvencions”: 
https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab 

 
Els sol·licitants podran presentar sol·licituds per tants projectes com considerin adient, si bé 
es limita la concessió a un màxim d’una subvenció per sol·licitant. En cas que es presentin 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab
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més d’un projecte, es valoraran aquests separadament i únicament podrà ser subvencionat 
aquell que obtingui major puntuació d’acord amb els criteris establerts a la Base 9 si 
compleix amb la resta de condicions d’elegibilitat.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho 
fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’ava luació 
de la qualitat. 
 
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 1: Capacitat i experiència. És valorarà fins a un màxim de 15 punts. 

 
1. Experiència de l’entitat sol·licitant i de l’equip destinat a la coordinació i execució de les 

activitats, en projectes d’objecte similar al de la convocatòria. Es valorarà fins a un màxim 
de 10 punts. 

2. Objectius de l’entitat sol·licitant i/o equip subcontractat i alineament d’aquests amb el 
projecte associat. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 
Criteri 2: Adequació del projecte i metodologia emprada. És valorarà fins a un màxim de 
30 punts. 

 
1. Metodologia d’innovació i/o recerca oberta a la ciutadania orientada a la resolució de 

reptes, via l’experimentació en entorns col·laboratius. Es valorarà fins a un màxim de 10 
punts. 

2. Incentivar aliances, teixir ecosistema i implicar als diferents agents locals. Es valorarà 
fins a un màxim de 5 punts. 
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3. Impacte del projecte. Capacitat de transformació social. Capacitat de creació de valor 
públic, tant des d’un punt de vista de l’individu, de la comunitat i de la localitat/territori on 
s’executarà el projecte. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

4. Foment de la lectura i l’escriptura. Es valorarà fins a un màxim de  5 punts. 
5. Tractament de la resta d’objectius i finalitats definits a la base 2.3 d’aquesta 

convocatòria. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
 
Criteri 3: Pertinença al territori. És valorarà fins a un màxim de 20 punts. 
 
1. Arrelament de l’entitat al municipi/s on es desenvolupi el projecte. Es valorarà fins a un 

màxim de 5 punts. 
2. Anàlisi i adequació dels objectius del projecte a les característiques especifiques del 

context en el que es realitza i la població a la qual es dirigeix el projecte. Es valorarà fins 
a un màxim de 10 punts. 

3. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i accions locals d’altres àrees 
més enllà de biblioteques, com educació, participació, innovació, altres subàrees de 
cultura, etc. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 
Criteri 4: Seguiment del projecte. És valorarà fins a un màxim de 20 punts. 
 
1. Claredat, coherència i factibilitat dels objectius, resultats i activitats del projecte. Es 

valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
2. Concreció i adequació dels mecanismes de seguiment. Definició del pla de treball 

calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats plantejades. Es valorarà fins a un 
màxim de 5 punts. 

3. Formulació i concreció de l’avaluació i dels indicadors de seguiment de l’activitat. Es 
valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

4. Incorporació d’indicadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull de dades 
desagregades, comunicació no sexista, impacte de gènere, ...). Es valorarà fins a un 
màxim de 5 punts. 

 
Criteri 5: Viabilitat econòmica del projecte i sostenibilitat dels resultats. És valorarà 
fins a un màxim de 15 punts. 
 
1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les activitats 

proposades i els resultats esperats. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
2. Concreció i claredat en l’estratègia comunicativa i activitats de difusió. Es valorarà fins a 

un màxim de 5 punts. 
3. Grau de sostenibilitat de la possible continuació del projecte i escalabilitat dels resultats 

obtinguts un cop aquest finalitzi. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 
 
La puntuació màxima és de 100 punts. Per poder assolir la condició de beneficiari, el 
projecte presentat (o en cas d’haver-ne presentat varis, el que tingui millor puntuació) ha 
d’assolir una puntuació mínima de 35 punts en la suma dels criteris 2 i 3, i una puntuació 
total mínima de 50 punts en la suma dels 5 criteris anteriors. En ambdós casos sense 
considerar les valoracions addicionals que s’exposen a continuació. 
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Valoracions addicionals: L’execució del projecte en diversos entorns 
 
Els sol·licitants podran oferir la realització de l’activitat en més d’un equipament.  
 
1. En el cas de biblioteques: per cada biblioteca a més de la primera en la què s’ofereixi la 

realització del projecte, la puntuació derivada de l’aplicació dels criteris anteriors 
s’incrementarà en un 5% addicional si es tracta d’una ubicada en el mateix municipi i un 
10% addicional si es tracta d’una ubicada en un municipi diferent. 

2. En el cas dels bibliobusos, per cada parada addicional on es desenvolupi el projecte la 
puntuació derivada de l’aplicació dels criteris anteriors s’incrementarà en un 5% 
addicional. En el supòsit que siguin municipis on prestin servei bibliobusos diferents, 
l’increment serà del 10%. 

 
A més, l’execució del projecte en un o més municipis amb menys de 50.000 habitants 
comportarà el següent increment addicional respecte la puntuació obtinguda en els criteris 1 
a 5: 
 
i. 10% si el municipi en qüestió té més de 10.000 habitants 
ii. 20% si el municipi té 10.000 habitants o menys. 
 
Per aplicar aquest criteri es considerarà la població del municipi més petit. 
 
L’aplicació d’aquestes valoracions addicionals suposarà un màxim d’un 40% d’increment i 
pot comportar que la puntuació total superi els 100 punts. La realització de l’activitat en 
diversos equipaments no comporta cap diferència en l’assignació econòmica a percebre. 
 
Un cop ordenades les proposicions per ordre de puntuació, resultaran beneficiàries de la 
subvenció les sol·licituds amb major puntuació fins que s’exhaureixi el crèdit disponible i 
amb el límit d’una per sol·licitant. 
 
Es limita la concessió de subvencions a un màxim de dos projectes per municipi. Aquesta 
limitació no s’aplicarà si no s’exhaurís el crèdit total previst a la base següent. En aquest 
supòsit podran subvencionar-se més de dos projectes que s’executin a un mateix municipi. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte de la 
present convocatòria és de 300.000,00 euros i es distribuirà els exercicis 2018 i 2019 a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2018 150.000,00€ 40200 33210 48906 

2019 150.000,00€ 402 332 489 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
La distribució pressupostària assenyalada té caràcter provisional; la distribució definitiva es 
definirà un cop valorades les propostes, redistribuint-se la quantia total assignada entre les 
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diferents anualitats en funció de la puntuació obtinguda pels projectes i la seva distribució 
temporal, fins exhaurir el crèdit disponible.  
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import màxim de cada subvenció serà de 15.000€. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50% del pressupost total del projecte 
presentat. 
 

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 La Gerent de Serveis de Biblioteques. 

 Un membre de l’Àrea de Presidència. 

 La Cap de l’Oficina  de Programació i Avaluació de la Gerència de serveis de 
biblioteques. 

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

 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 b) de la 
LPACAP, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar 
en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 
14. Acceptació de la subvenció 

 
Les subvencions es consideraran acceptades pels sol·licitants si en el termini d’un mes a 
comptar des de la publicació de la resolució de concessió  no manifesten la seva renúncia 
de manera expressa. 

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

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 

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

2. Els/les perceptors/res de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 
quantitatives i qualitatives que siguin requerides per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques i designar un interlocutor per  col·laborar en el seguiment tècnic del projecte 
subvencionat. 

3. Els/les perceptors/res faran difusió del projecte subvencionat a xarxes socials sota 
l’etiqueta #BiblioLabXBM, així com a blogs, webs i altres canals digitals. Així mateix 
facilitaran a la Diputació de Barcelona imatges de les activitats subvencionades en 
format vídeo o, en el seu defecte, fotografies de l’activitat que es podran utilitzar en 
difusions pròpies de la corporació. 

4. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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16. Despeses subvencionables 
 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament 
necessàries i s’efectuïn en el termini d’execució establert a la Base 3. 
 
Les despeses corresponents a viatges i allotjaments no podran superar el 10% del 
pressupost total de l’activitat. 
 
Pel que fa a les despeses de personal integrat a l’estructura del beneficiari, es computaran 
les retribucions brutes i les despeses de Seguretat Social fins a un màxim del 20% del 
pressupost total de l’activitat. 
 
Les despeses indirectes que s’imputin a l’activitat (despeses de gestió, material d’oficina, 
subministraments tals com llum, aigua, telèfon, internet... etc.) no podran superar el 5% del 
pressupost total de l’activitat. 
 
No es consideraran despesa subvencionable les següents: 

 
a) Els drets d’autor. 
b) L’IVA, quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
c) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 

17. Subcontractació  
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 

 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en un o dos pagaments en funció de si 
el beneficiari opta per presentar justificació parcial de les despeses o bé opta per justificar el 
total en una sola justificació, i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la 
base següent dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
19. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre els dies 1 i 31 de juliol de 2019. No 
obstant, els beneficiaris que hagin executat part o la totalitat del projecte en l’exercici 2018 
podran, opcionalment, presentar la justificació de les despeses corresponents a aquest 
exercici entre els dies 1 i 28 de febrer de 2019. 
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar pel/per la beneficiari/ària a través del tràmit 
corresponent de la seu electrònica mitjançant els models normalitzats que es podran trobar 
a https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab i revestirà la forma de: 

https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab
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Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, metodologia emprada, 
avaluació dels resultats obtinguts amb indicadors quantitatius i qualitatius, escalabilitat 
del projecte, desviacions respecte el pressupost previst i conclusions.  

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 RLGS.  

 
Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu simplificat, 
i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor podrà requerir 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 al compte justificatiu, que hauran de suposar, almenys, el 20% de l’import de la 
subvenció concedida. 

 
20. Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 

 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
24. Publicitat de les subvencions concedides 

 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
Així mateix, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de 
concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 
45.1 b) de la LPACAP, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també 
s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 

 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
26. Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
27. Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 

 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 

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

“Codi convocatòria: 201820185120009923 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense ànim de 
lucre, que hagin de desenvolupar l’activitat que fonamenta l’atorgament de la subvenció. 
No poden ser sol·licitants de la subvenció els ajuntaments, si bé hauran de figurar com a 
col·laboradors en les sol·licituds, d’acord amb el que disposen les bases. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, destinades a 
finançar  projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.diba.cat/web/biblioteques/convocatories-bibliolab
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de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns 
col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o 
bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona.  
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte de la 
present convocatòria és de 300.000,00 euros i es distribuirà els exercicis 2018 i 2019. 
 
L’import màxim de cada subvenció serà de 15.000€. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50% del pressupost total del projecte 
presentat. 
 
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 30 dies 
hàbils. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre els dies 1 
de juliol de 2018 i 30 de juny de 2019, ambdós inclosos. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre els dies 1 i 31 de juliol de 2019. No 
obstant, els beneficiaris que hagin executat part o la totalitat del projecte en l’exercici 2018 
podran, opcionalment, presentar la justificació de les despeses corresponents a aquest 
exercici entre els dies 1 i 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), amb el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de tres-cents mil euros (300.000,00€), condicionat a l’aprovació de la modificació de 
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crèdit, número de proposta 7471, a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les 
quanties màximes següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2018 150.000,00€ 40200 33210 48906 

2019 150.000,00€ 402 332 489 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
Cinquè.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa derivada. 
 
Sisè.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges  establerts a l’article 174.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 
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.”  
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació inicial i parcial, per finançament superior al 50% del cost de l’activitat, 
de l’ajut atorgat en el marc de la convocatòria 6573/15 per a subvencions a favor 
de entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2015, a SECUNDE Associació 
Juvenil per a l’Animació SocioCultural i l’Acció Educativa.- 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 de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18 de 

desembre de 2014, va aprovar la convocatòria (núm. 6573/2015) i les bases per a 
l’atorgament de subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència 
de Serveis d’Igualat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació, per a l’any 2015 
(AJG 798/14 i BOPB 7 de gener de 2015). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern va 

aprovar l’atorgament de les corresponents subvencions a les entitats sense finalitat 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de lucre (AJG 178/15 i BOPB 15 d’abril de 2015), les quals ja han estat justificades i 
pagades, a excepció d’aquelles que han estat objecte de renúncia o revocació. 

 
3. Una de les entitats que va resultar beneficiària va ser SECUNDE Associació 

Juvenil per a l’animació cultural i l’acció educativa (en endavant, Secunde), que 
va obtenir una subvenció per import de 1.578,00 €, per a finançar el projecte 
“Secunde suport a l’estudi”. 

 
4. En les funcions de control i fiscalització que duu a terme la Intervenció General, el 

Pla Anual d’Actuacions de Control (PACC) del 2017 va preveure la realització d’un 
control específic de pagaments avançats, en el que va ser objecte de control la 
subvenció atorgada a l’entitat Secunde. En un primer moment, el Servei de la 
Funció Interventora, va elaborar una proposta d’informe en el que va concloure el 
següent: 

 
- Manca la identificació del creditor en vuit de les despeses imputades en la justificació. 
- L’entitat s’ha sobrefinançat amb l’execució de l’activitat subvencionada. 
- S’ha finançat més d’un 50% del cost de l’activitat, contravenint allò disposat a la 

convocatòria. Escau, per consegüent, instar el reintegrament parcial de la subvenció per 
un import de 213,16 euros. 

 
5. Durant el termini d’al·legacions o observacions preceptiu establert a l’article 219.3 

del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) aquesta 
Gerència va revisar l’expedient relatiu a aquesta subvenció i va contactar amb 
l’entitat SECUNDE per a intentar subsanar les incidències detectades. Aquest fet es 
va posar de manifest en l’escrit d’al·legacions elaborat per la Gerència i presentat a 
la Intervenció General.  

 
6. Transcorregut el termini d’al·legacions, en data 8 de gener de 2018, el Servei de la 

Funció Interventora dona trasllat de l’informe definitiu de control de pagaments 
avançats a la Gerència de Serveis d’Educació, en el què reitera les mateixes 
conclusions que en l’informe inicial, indicant que farà el respectiu seguiment fins a la 
resolució de les incidències. 

 
7. A data d’avui, l’entitat ha presentat una nova justificació, que ha estat informada 

favorablement en els següents aspectes: 
 

- Identificació del NIF dels creditors de les vuit despeses amb números d’ordre 5, 
9, 13, 16, 17, 21, 30 i 31. 

- Augment dels percentatges d’imputació en les despeses relacionades amb 
números d’ordre 1, 10, 23 i 24, per un import de 62,32 €. 

- Incorporació tres noves despeses imputables a l’activitat subvencionable, per un 
import de 48,40 €. 

- L’import total justificat ha augmentat en la quantitat de 110,72 €. 
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8. Una vegada revisada la documentació aportada per Secunde, aquest centre gestor, 
considera que: 
 

- Amb la nova documentació aportada, el cost total de l’activitat ascendeix a 
2.840,40 €, i per tant, no hi ha sobrefinançament, donat que els ingressos rebuts 
per l’entitat ascendeixen a 1.262,40 €, i la subvenció rebuda és de 1.578,00 €. 

- L’import de la subvenció obtinguda continua sent superior al 50% del cost total 
de l’activitat, per un import de 157,80 €, contravenint el que disposa la base 
específica número 11 de la convocatòria. 

 
9. En compliment de les funcions de control exercides per la Intervenció General de la 

Diputació de Barcelona, i una vegada efectuades les actuacions esmentades, 
aquest centre gestor estima oportú incoar expedient de revocació parcial de la 
subvenció atorgada a l’entitat Secunde, així com a sol·licitar el reintegrament 
corresponent. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 29 de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 

Barcelona, publicada al BOPB del 15 de gener de 2009 núm. 13, relatiu al 
reintegrament de subvencions. 

 
2. Vist l’article 37 de la Llei General de Subvencions, de 17 de novembre, així com 

l’article 34 del seu Reglament, aprovat per Real Decret 887/2006 de 21 de juliol. 
 
3. Vista la Base específica núm. 11 de la convocatòria núm. 6573/2015, aprovada per 

acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 18 de desembre de 
2014. 

 
4. 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, complementada i modificada per decret de 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 l’adopció dels següents: 
 
     ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la revocació parcial per finançament superior al 50% 
del cost de l’activitat, de l’ajut atorgat en el marc de la Convocatòria 6573/15 per a 
subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2015, amb el 
següent detall: 
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ENTITAT NIF Import atorgat 
Import superior al 
50% cost activitat 

Import a 
revocar 

Secunde Associació Juvenil per a 
l’Animació SocioCultural i l’Acció 
Educativa 

G-66110479 1.578,00 € 157,80 € 157,80 € 

 

Segon.- ESTABLIR un termini d’audiència de quinze dies hàbils, des del següent a la 
notificació de l’aprovació d’aquesta resolució, per a que l’entitat esmentada al·legui el 
que consideri oportú, entenent que de no fer-ho, aquesta revocació parcial esdevindrà 
definitiva.  
 

Tercer.- SOL·LICITAR a l’entitat SECUNDE Associació Juvenil per a l’Animació 
SocioCultural i l’Acció Educativa, en el supòsit que la revocació, dins dels terminis 
establerts, esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import esmentat a l’apartat 
primer a la Diputació de Barcelona. Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva, d’acord 
amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
en els terminis següents: 
 

- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes, disposarà fins el 
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 disposarà 
fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat 
hàbil següent. 

 

Quart- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat SECUNDE, Associació Juvenil per a 
l’Animació SocioCultural i l’Acció Educativa.” 
 

28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d’Educació 
Especial i l’Annex corresponent al model d’adhesió a la Xarxa.- 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: 
 

“La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema 
de xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té 
la intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei 
d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a 
l’entorn. Entre altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els 
centres educatius de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les 
oportunitats educatives. 
 

En concret, des del món local s’entén que reforçar l’educació especial és fonamental 
per atendre la diversitat de l’alumnat i per assolir la igualtat d’oportunitats i la inclusió 
educativa. Perquè l’educació és un dret de ciutadania que només es garanteix a partir 
de l’atenció a les necessitats específiques de cada persona. 
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Davant d’aquesta realitat, la Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial vol ser 
un instrument que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars 
de centres d’educació especial, propiciant el diàleg i el treball col·laboració. 
 
La Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial és una agrupació voluntària, 
sense personalitat jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació 
de Barcelona que són titulars d’un centre d’educació especial i que s’hi adhereixen 
mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. 
 
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a millorar, a mig i llarg termini, la capacitat de 
resposta dels centres per atendre l’alumnat d’educació especial, tot posant en valor la 
contribució que des del món local es pot fer per avançar en l’educació inclusiva i per a 
ampliar les oportunitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves 
famílies. 
 
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la 
Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial, i serà l’instrument de referència per 
tal de regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi 
adhereixin. 
 
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’epígraf 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 data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril 
de 2016), complementada i modificada per decret de la Presidència núm. 8535/17, de 
5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 
2017, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Centres 
Municipals d’Educació Especial, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CENTRES MUNICIPALS 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
1.- Preàmbul 
 
La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema de 
xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té la 
intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació 
de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn. Entre 
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altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els centres educatius 
de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les oportunitats educatives. 
 
En concret, des del món local s’entén que reforçar l’educació especial és fonamental per 
atendre la diversitat de l’alumnat i per assolir la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa. 
Perquè l’educació és un dret de ciutadania que només es garanteix a partir de l’atenció a les 
necessitats específiques de cada persona. 
 
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial vol ser un 
instrument que permeti intensificar l’acompanyament als ens locals que són titulars de 
centres d’educació especial, propiciant el diàleg i el treball col·laboratiu. 
 
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a millorar, a mig i llarg termini, la capacitat de resposta 
dels centres per atendre l’alumnat d’educació especial, tot posant en valor la contribució que 
des món local es pot fer per avançar en l’educació inclusiva i per a ampliar les oportunitats 
de l’alumnat amb necessitats educatives especials i les seves famílies. 
 
2.- Objecte del Protocol  
 
Aquest protocol té per objecte formalitzar la Xarxa de Centres Municipals d’Educació 
Especial (XCMEE) i establir el marc general i els principis que regiran la Xarxa de centres 
municipals d’educació especial, i serà l’instrument de referència per tal de regular les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
 
3.- La Xarxa de centres municipals d’educació especial.  
 
La XCMEE és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per la 
Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que són 
titulars d’un centre d’educació especial i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol. 

 
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’educació especial. La Gerència 
de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el conjunt de 
suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de la Xarxa. 

 
4.- Línies d’actuació de la Xarxa 
 
Les línies d’actuació que dirigiran els objectius de la Xarxa són les següents:  

 
 Territori i polítiques locals: posar en valor el paper dels ens locals i dels centres 

municipals que ofereixen suport a les necessitats específiques dels alumnes 
d’educació especial i les seves famílies. Reforçar el paper de l’entorn en aquestes 
actuacions, tot connectant agents, serveis i recursos del territori. 

 Gestió de centres: contribuir a la millora en la gestió i la sostenibilitat dels centres 
d’educació especial i fomentar la qualitat educativa amb la implicació de les famílies. 

 Innovació educativa: compartir estratègies, coneixements i experiències de treball, 
generant espais d’aprenentatge compartit que possibilitin la construcció col·lectiva 
d’eines i metodologies. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Educació inclusiva: afavorir la consolidació de programes i projectes que permetin 
atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i la inclusió 
educativa.  

 

5.- Requisits de participació  
 
Poden ser membres de la Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona que siguin 
titulars d’un centre municipal d’educació especial i que compleixin amb els requeriments 
d’aquest Protocol. 
 
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència dels Serveis d’Educació, ostenta la 
condició de membre coordinador com a promotora de la Xarxa. 
 
6.- Procediment d’adhesió i pèrdua de membre  

 
6.1. En qualsevol moment, els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa i 

compleixin amb els requisits de la clàusula cinquena, hauran d’aprovar, per part de 
l’òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts 
en el model que s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp . 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el 
present Protocol així com el compromís d’assumir les obligacions derivades de la 
seva condició de membres. 

 
6.2. La Diputació de Barcelona, en cas de que l’ens local sol·licitant compleixi les 

condicions per ser membre de la Xarxa, aprovarà l’adhesió a la XCMEE. 
 
6.3. La condició de membre es perdrà: 

 

- per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució 
de l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona. 

- per haver cessat les condicions exigibles per ser membre de la Xarxa o per 
incompliment dels compromisos establerts en aquest Protocol prèvia resolució de 
l’òrgan competent de  la Diputació de Barcelona amb audiència prèvia de l’entitat 
afectada. 

 
7.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a:   
 

 coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de 
la XCMEE.  

 confeccionar un pla de treball, de caràcter anual o bianual, previ anàlisi de la 
detecció de necessitats i en consonància amb les línies d’actuació de la Xarxa. 

 crear grups de treball amb l’objectiu de desplegar el pla de treball abans esmentat. 

 organitzar de forma periòdica trobades entre els membres dels grups de treball de la 
XCMEE. 

https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp
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 convocar i promoure la participació de tots els membres de la XCMEE en una 
trobada plenària anual on s’exposin els resultats obtinguts, i reunions extraordinàries 
sempre que es consideri oportú. 

 
8.- Compromisos dels ens locals 
 
Els ens locals es comprometen a: 

 

 participar en la detecció i priorització de les necessitats i oportunitats pròpies de 
l’àmbit de la xarxa. 

 col·laborar en el disseny de les actuacions segons les necessitats detectades . 

 confeccionar els plans d’acció de la Xarxa. 

 participar en els espais d’intercanvi i altres activitats programades que s’organitzin 
en el marc de la Xarxa. 

 cooperar en els sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que 
desenvolupi la Xarxa. 

 designar la persona que actuarà en representació de l’ens local davant la Xarxa com 
a referent o tècnic. 

 facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària pel 
desenvolupament de les actuacions pròpies de la Xarxa. 

 autoritzar a la Diputació de Barcelona a la utilització i difusió de la informació i les 
dades publicades a les memòries, estudis i altres treballs derivats de l’activitat de la 
Xarxa. 

 
9.- Funcionament 

 
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència de Serveis d’Educació, assumeix 
la coordinació, planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la 
Xarxa, tasca que es desenvoluparà des d’una Secretaria tècnica creada a tal efecte. 
 
Les actuacions de la XCMEE es recolliran en un pla de treball, elaborat a partir d’una 
detecció de necessitats prèvia i en línia amb els objectius estratègics de la xarxa. 

 
Cada actuació es desplegarà en el seu pla d’acció, i es portarà a terme a partir del treball 
col·laboratiu dels membres de la Xarxa, organitzats en grups de treball. Cadascun dels 
grups de treball tindrà un interlocutor amb la Secretaria tècnica per fer el seguiment de les 
accions i del compliment del pla de treball. 
 
Periòdicament s’organitzaran trobades amb els grups de treball per comprovar i compartir 
els avenços realitzats. A més d’aquestes trobades parcials, cada any es realitzarà una 
trobada plenària, on es convocarà a tots els membres de la XCMEE amb tots els seus 
perfils (polític, tècnic i docent). En el marc d’aquesta trobada plenària s’aprovaran els plans 
de treball i es presentaran els resultats obtinguts.   
 
La Diputació de Barcelona podrà convidar a participar en les activitats de la Xarxa a 
representants o col·laboradors d’entitats o centres de referència d’educació especial per 
col·laborar de manera habitual o extraordinària en l’àmbit de treball de la XCMEE.  
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10.- Modificació del Protocol 
 
La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per adaptar-
lo a les necessitats del moment. Les modificacions seran comunicades a tots els membres i 
publicades al BOPB i seu electrònica de la Diputació.  
 
11.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts, com a coresponsables del tractament, s’obliguen a complir el Reglament europeu 
2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, en tots els tractaments de dades 
personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
 
Els signants i les persones de les quals, per l’acompliment de l’objecte del present protocol, 
es tractin dades personals seran informades del tractament de les seves dades pet tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
12.- Vigència i causes d’extinció de la Xarxa 
 
El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
La Xarxa tindrà una durada indefinida, determinada pels compliments de les finalitats 
recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les 
causes següents: 
 

 per acord de la Diputació de Barcelona 

 per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius 

 per qualsevol altra circumstància legal 
 

L’acord d’extinció de la XCMEE s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa i publicar 
al BOPB. 
 
13.- Propietat intel·lectual 
 
Les obres i/o activitats que realitzin els participants de la Xarxa seran de la seva autoria. El 
drets d’explotació ho seran en exclusiva, en qualsevol país del món i sota qualsevol format 
(en especial, comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos en tot 
cas la traducció i el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma), i amb caràcter indefinit. 
 
Les obres i/o activitats que, a instància d’un ens local, s’aportin per part col·laboradors es 
regiran pel règim jurídic que, al respecte, hagin acordat entre ambdós. 

 
14.- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment  la llei 
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39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Els membres es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas 
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona” 

 
Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa 
de Centres Municipals d’Educació Especial.  
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.” 
 

ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL 
PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CENTRES MUNICIPALS D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ –
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
MODEL DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA DE CENTRES MUNICIPALS 

D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
 
En ............(nom i cognoms)........................, com a alcalde/alcaldessa o 
secretari/secretària del .....................(nom  entitat)...................., us comunico que: 
 
 
(Nom de l'òrgan competent) ......................... ha aprovat en data................la sol·licitud 
d'adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d'Educació Especial promoguda per la 
Diputació de Barcelona que implica l'acceptació del contingut del Protocol per a 
l'adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d'Educació Especial publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona .....(data)...., amb tots els drets i compromisos 
que se'n deriven. 
 
 
S'adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l'acord de l'òrgan 
competent de l'ens. 
 
 
I per a què així consti, ........................, com a alcalde/alcaldessa o secretari/secretària 
signo 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i 
les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per al desenvolupament dels 
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programes territorials, amb la finalitat de donar suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per a l’any 
2019, amb un pressupost màxim de 2.669.173,35 €, amb càrrec al pressupost de 
2018.- 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: 

 
“Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que 
formen part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones, 
bens i espais naturals d’aquest territori. 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves competències de cooperació local 
(arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la demarcació. 
 
Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  
 
Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del 
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).  
 
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, 
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la 
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el 
qual desenvolupen la seva activitat. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari (en endavant, OTPMIFDA), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  
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L’esmentat suport es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i 
en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la 
demarcació de Barcelona.  
 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes i 
plans territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es 
regeix per un conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà 
la gestió dels programes del pla territorial de suport en matèria de prevenció 
d’incendis. 
 
Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni son: 
   
- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 
 
L’execució d’aquests plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i 
administratius complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari 
un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament. 
 
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen 
periòdicament, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat 
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta entre el 
80 i el 95 % de la despesa d’execució.   
 
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269 
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat supramunicipal, 
la que finança més del 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment 
l’activitat que es genera durant l’època de risc. 
 
Els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre l’Ajuntament, 
l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció dels 
incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb altres organismes 
públics i privats per a la seva execució.  
 
Atès que l’any 2014 es van signar 242 convenis entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal i les Federacions d’ADF, per a la 
gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals, i que són vigents fins el 31 de desembre de 2017, i 
aquesta fórmula de col.laboració entre totes aquestes entitats ha permès gestionar i 
executar els Plans esmentats de manera eficient i unificar esforços conjunts sota la 
premissa de l’interès comú i la col·laboració conjunta; és per això que es vol continuar 
amb aquesta fórmula de cooperació, i establir de nou els paràmetres d’aquesta 
col·laboració mitjançant convenis.  
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El conveni pretén establir, de comú acord, una forma simplificada de gestió que 
permeti donar resposta ràpida i eficaç a l’execució dels Plans del programa de suport 
als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals als ens locals i a entitats 
privades coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, que és la prevenció i lluita contra els 
incendis forestals. 
 

Mitjançant el conveni de col·laboració es regulen les relacions entre la Diputació de 
Barcelona, els diferents Ajuntaments, i les Agrupacions de Defensa Forestal, per al 
desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  
 

Aquest conveni contempla les casuístiques dels 243 municipis segons el seu 
planejament, i s’estructura en dos mòduls corresponents a cada un dels programes 
territorials de prevenció a que dona suport (PPI i PVI), de tal forma que mostrant o no 
els paràgrafs corresponents al PVI, el conveni s’adapta a la situació del planejament 
de cada municipi. 
 

Atès que dels 243 municipis del conveni, un total de 234 disposen de suport territorial 
del PPI i PVI, i un total de 9 només del de PPI, hi haurà en conseqüència 234 convenis 
preparats per a la seva signatura que contindran el text íntegre perquè disposen de 
planejament dels dos programes de prevenció contemplats, i hi haurà 9 convenis 
preparats que no contindran els paràgrafs corresponents al programa del PVI atès que 
disposen de planejament només del programa del PPI. 
 

Les actuacions a executar l’any 2018, en desenvolupament del Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals (PPI), s’adjunten com a annex al present dictamen, el 
qual especifica les obres que són objecte d’actuació, per municipis i per ADF’s, amb el 
cost de l’obra, i l’aportació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. Un cop es 
formalitzin els convenis amb les entitats signants, s’adjuntarà l’annex corresponent al 
municipi. 
 

Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 
 

En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix 
un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels plans del 
programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
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Vist que la memòria emesa pel cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona justifica la necessitat de subscriure els diversos convenis de 
col.laboració amb els ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal que 
participen en el desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, d’acord amb el que estableix 
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que 
s’inclou en l’expedient. 
 

Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
l’art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i 
col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a 
la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 
140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els 
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la 
següent: 
 

- Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; 
- article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local; 

- article 66.3, lletres c), d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol. 

 

Vist el punt 3.4,i.2) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
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Ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) indicats en el punt tercer, 
per al desenvolupament dels programes territorials del pla de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per un any 
més, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI TIPUS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT _________ 
I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL _________ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA 
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb la 
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 
2016), assistit pel secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència número 3299/18, de data 13 d’abril de 2018 (BOPB 
de 20/04/2018). 
 
AJUNTAMENT _________, representat _________ _________ _________ _________, 
assistit/da _________ _________ _________ _________ 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL _________, representada _________ _________ 
_________ _________, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
De caràcter general. 
 
1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que poden 

causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest. 
 

2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la 
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), 
d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.  

 
3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 

addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del 
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).  
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4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  

 
5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 6/1988, 

de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim 
de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en 
la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el 
qual desenvolupen la seva activitat. 

 
6. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, 
des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals.  

 
7. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes territorials, 

amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
8. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció 

d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, 
Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, Programa de Prevenció 
d’incendis en Urbanitzacions i Programa de Restauració i Millora Forestal. 

 
9. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar els 

efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb seguretat i 
disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les Associacions de Propietaris Forestals, 
fomentant l’ús de la biomassa, protegint les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els 
usos de risc. 

 
10. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes territorials del 
Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la vigència del qual va 
finalitzar el 31 de desembre de 2017. En aquest punt es va constatar l’interès 
d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el marc de col·laboració establert en l’esmentat 
conveni. 

 
11. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició 
addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració 
Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran 
d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei. Es vol per tant subscriure un nou conveni, per la finalització de la 
vigència de l’anterior i per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis 
de col·laboració. 
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12. El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció 
d’incendis forestals: 

- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 

- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 
 

13. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 
tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització fan 
necessari un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’Ajuntament. 
 

14. Els documents dels programes es redacten i revisen de forma consensuada entre 
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments 
donen suport tècnic i econòmic per a la seva execució.  

 
De caràcter específic. 
 
En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 
 
15. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, 

de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document  bàsic que conté el conjunt 
de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i 
elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències 
dels incendis forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica 
municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua 
per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de 
combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i els  elements del 
territori que poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de 
realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la 
vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució. 
 

16. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els 
propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats 
locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre les mesures 
adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els treballs 
que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla, amb els 
ajuts tècnics i econòmics establerts per l’Administració. 

 
17. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és revisat 

periòdicament. La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és 
qui coordina el planejament i l’execució de l’esmentat programa territorial.   

 
18. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un programa 

econòmic anual, per a tota la vigència del pla. Aquestes previsions i mesures es 
presenten mitjançant fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit 
territorial del municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el 
concepte de l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost 
total d’inversió. 
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19. La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments que en 
tinguin exhaurida la vigència.  

 
En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) 
 
20. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província 

amb una xarxa de punts de guaita. 
 

21. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a 
la població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació 
amb l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments i ADF.  

 
22. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de 

prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació 
d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la seva 
ràpida extinció. 

 
23. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269 

municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui 
coordina el planejament i l’execució de més del 90% del cost de l’esmentat programa 
territorial.   

 
24. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del PVI i 

recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i assignació de 
mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la 
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost. 

 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes territorials, 
es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel present 
conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió deIs 
esmentats programes territorials de prevenció d’incendis. 
 
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius. 
 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia ______ 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès 
recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels programes del Pla de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’_________ (en endavant l’Ajuntament), l’_________ (en endavant l’ADF), i la Diputació de 
Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels 
següents programes de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals:         
 

 Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 

 Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 
 
El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual d’execució. Per 
a l’any 2018, les actuacions a realitzar segons aquest programa s’adjunten com a Annex al 
present conveni.  
 
Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. La valoració i 
proposta del programes anual redactar, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de 
govern de les parts intervinents.  
 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 
En relació al PPI 
 

 Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries. 

 Aprovar el PPI per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i trametre’l per a la seva aprovació 
al Departament d’Agricultura de la Generalitat. 

 Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament a través de la Comissió de seguiment. 

 Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions juntament amb representants de l’ADF i de la Diputació de Barcelona. 

 Donar suport a l’ADF per al compliment dels principis de publicitat, concurrència i 
integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 

 Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF per als tràmits d’obtenció dels permisos 
necessaris per part dels titulars de les finques on es realitzaran les actuacions.  

 Realitzar l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del PPI no coberta 
per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el municipi a 
partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa en la següent taula: 
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Nombre d’habitants del municipi 
Percentatge a finançar des 
de l’Ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 

Major de 20.000 20 % 

 

 Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni. Aquest es transferirà 
segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

 Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 
 
En relació al PVI 
 

 Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF i l’ OTPMIFDA. 

 Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’ADF.  

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració amb els 
Ajuntaments i l’ADF de la zona. 

 Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el 
Programa Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la 
campanya pel consum de combustible dels vehicles de l’operatiu, així com les del seu 
rentat. 

 Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais necessaris per a  
les reunions i activitats que es convoquin. 

 
Tercer.- Compromisos de l’ADF 
 
En relació al PPI 
 

 Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin 
necessàries. 

 Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 

 Contractar les actuacions d’execució del PPI determinades. La seva contractació haurà 
de garantir el compliment dels principis, en particular els de publicitat, concurrència i 
integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP). En aquest sentit, resultarà preceptiu, entre altres: 
o El compliment per part dels contractistes dels requisits d’aptitud, capacitat, solvència 

econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no concurrència de cap causa de 
prohibició de contractar. 

o La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els requeriments 
previstos a la LCSP. 

o La sol·licitud i valoració d’una pluralitat d’ofertes quan l’objecte contractual no superi 
les quanties previstes a la LCSP per a la contractació menor, tot justificant la no 
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alteració de l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació i la no adjudicació al mateix contractista d’altres contractes menors, 
d’objectes qualitativament iguals, durant el termini d’un any, que individualment o 
conjunta, superin els imports assenyalats, llevat que l’obra o el servei només pugui 
ser executat per un empresari determinat. 

 Dur a terme, amb el suport de l’Ajuntament, els tràmits necessaris per a l’obtenció dels 
permisos dels propietaris dels terrenys i finques forestals per a l’execució de les 
actuacions. 

 Destinar l’aportació de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució de les 
actuacions relacionades en el PPI i a executar segons el calendari previst.  

 Realitzar el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les actuacions una 
vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les mateixes. 

 Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de 
les actuacions, amb representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 

 Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin. 
 
En relació al PVI 
 

 Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA. 

 Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni  i del 
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 

 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
En relació al PPI 
 

 Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la revisió del 
PPI; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els 
representants de l’Ajuntament, l’ADF i altres institucions vinculades amb la prevenció 
dels incendis; i presentar i lliurar el document definitiu als representants de l’Ajuntament, 
de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la prevenció dels incendis 
forestals. 

 Vetllar pel compliment per part de l’ADF dels principis i requeriments derivats de 
l’aplicació de la LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni. 

 Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, segons 
l’esmentada Llei, respecte a:  

- Seguiment de la documentació legal de les empreses. 

- Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables. 

- Redacció del model de contracte i llurs clàusules. 

- Certificació de les actuacions finalitzades. 

 Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin, la 
direcció de les actuacions durant llur execució, previ nomenament del director per part de 
l’ADF com a promotor. 

 Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats els 
criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del nombre 
d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges: 
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Nombre d’habitants del municipi 
Percentatge de la inversió aportat 
per la Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 

Major de 20.000 80 % 

 

 Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe 
favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la documentació 
justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la circular núm. 22/2009, 
sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris 
d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni. Aquest 
es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni.  

 Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de seguiment del 
conveni.  

 Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici 2019, si 
procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de 
desenvolupament i execució.  

 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de 
prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i actuacions contractades.  

 
En relació al PVI 
 

 Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic.  

 Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic.  

 Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada. 

 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions del 
Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució  del PVI. 

 Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal de 
campanya contractat.  

 Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents.  

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya.  
 
Cinquè.- Comissió de seguiment  
 
La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present 
conveni, la seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni.  
 
Objecte: La Comissió té per objecte: 

 Informar i estar informada de l’estat de realització dels programes de prevenció que 
es desenvolupen en el municipi. 

 Valorar i proposar les actuacions a executar del programa del PPI. 

 Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències 
que es puguin produir durant aquesta. 

 Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora.  
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 Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del 
PVI. 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres: 

- Un representant de l’Ajuntament 

- Un representant de l’ADF 

- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, qui actuarà de 
Secretari de la Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb 
l’objecte de: 

 Conèixer l’estat d’execució del PPI. 

 Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en curs. 

 Proposar millores, si s’escau, per al següent exercici pressupostari. 

 Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI. 

 Analitzar la campanya del PVI. 

 Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI. 
 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la 
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de 
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 
 
Sisè.- Desenvolupament del conveni 
 
El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 
 
En relació al PPI 
 

 La Comissió de seguiment valorarà i proposarà les actuacions a executar mitjançant el 
següent procediment: 
 
1. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes, amb els següents criteris: 

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de 
seguretat de la infraestructura. 

- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 

- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 

- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del 
PPI. 
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2. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior a un 20% 
del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i 
pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

3. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran 
senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 

4. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions 
seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de: 

- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona. 

- La disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.  

- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels 
Ajuntaments. 

- La superfície forestal del municipi. 

- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 
700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, 
respectivament, a l’import de referència calculat. 

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la 
superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una 
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial 
d’incendis forestals. 

5. La proposta final de les actuacions valorades per la Comissió es redactarà en una 
acta o document similar, per tal que quedi constància de l’acord.  

 Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les 
Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al dossier 
del pla, ubicat a l’Ajuntament. 

 El llistat de les actuacions aprovades es fa constar com a annex al present 
conveni, signat pel president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de 
Barcelona, tot especificant tant l’import de les inversions com la part aportada per 
la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament respectiu. Per a l’anualitat 2019, si 
s’escau, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del 
present conveni.  

 La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions 
executades, o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es 
puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, 
imprevistos o raons de força major, que obliguin a realitzar un canvi en les 
prioritats del programa. En aquest darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de 
canvi de destí, en una acta de la reunió, que requerirà informe tècnic favorable. 

 
En relació al PVI 
 

 L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’Ajuntament i ADF per a la seva aprovació, facilitant així 
la justificació de la despesa compromesa per l’Ajuntament per la execució del PVI en el 
seu municipi. 

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

 La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants que 
afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a l’OTPMIFDA 
mitjançant informe signat per les parts que integren la Comissió.  
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Setè.- Pressupost 
 
En relació al PPI 
 
La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent:  
Aportació de la Diputació de Barcelona:  € 
Aportació de l’_________:  € 
 
En relació al PVI 
 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 
 
Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
 
En relació al PPI 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de  €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2018, segons les actuacions del 
programa anual que s’adjunten com a annex del present conveni. 
 
L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de  €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions establertes en el 
programa anual. Per tant, aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció 
d’incendis forestals, per a l’execució de les actuacions del PPI. 
 
La justificació de les actuacions detallades en el programa anual es realitzarà mitjançant la 
presentació per part del/de president/a de l’ADF d’un compte justificatiu on es detallin les 
despeses efectuades i que permeti identificar-les com a vinculades al desenvolupament de 
les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el compte haurà de permetre identificar el 
número de factura, el creditor, el concepte de l’actuació, l’import i la data prevista de 
pagament de cadascuna de les despeses, així com la identificació d’altres agents 
finançadors i ingressos percebuts per a la mateixa finalitat. Tot i que per a la justificació de 
les despeses no caldrà que aquestes estiguin pagades en el moment de la seva justificació, 
amb posterioritat podrà ser requerit que s’acrediti l’efectiu pagament de les despeses en les 
dates previstes. L’IVA només s’inclourà en el compte quan aquest no sigui recuperable per 
part de l’ADF.  
 
El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde/ssa o el/la representant 
municipal en qui delegui, així com d’un informe tècnic signat per representants de 
l’OTPMIFDA, que verifiqui que s’han complert els criteris tècnics d’execució i els objectius 
de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució. 
 
L’ADF podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes, de 
manera que els ens finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials. 
 
Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al pagament 
per part dels ens finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties 
estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats. Tanmateix, abans del 
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pagament l’ADF haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any en curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni és de caire anual. El termini d’execució de les actuacions serà fins el 31 de 
desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la documentació justificativa de les 
actuacions serà de, com a màxim, tres mesos després de la finalització del termini 
d’execució (31 de març de 2019). 
 

En relació al PVI 
 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de 
les partides del seu pressupost general ordinari. La despesa del combustible de les unitats 
de vigilància serà cofinançada per la Diputació i l’Ajuntament, segons les imports establerts 
en l’esmentat Programa Tècnic. 
 
L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li 
correspongui en concepte de combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la quantitat 
màxima prevista en el Programa Tècnic aprovat. A tal efecte, l’Ajuntament podrà sol·licitar a 
la Diputació informe justificatiu del quilometratge recorregut i les despeses de combustible 
derivades. 
 
Novè.-  Vigència 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 
l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment 
del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser 
aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei 
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal 
aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, així com les previstes en el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 
 
Onzè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
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Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, a proposta de la Comissió de 
seguiment, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts 
intervinents. 
 
Dotzè.- Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 
 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  
 L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a 
allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós 
administrativa. 

 L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
 La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
 Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Tretzè.- Marc normatiu 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació de 
Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des del Portal de 
la Transparència. 
 
Quinzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 

 

Segon. Aprovar el programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals 

(PPI), corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del 

present conveni tipus de col·laboració, i que s’adjunta com a annex al present 

dictamen objecte d’aprovació.  
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Tercer. Autoritzar i disposar una despesa total de 2.669.173,55 € amb càrrec a 

l’aplicació pressupostaria G/50405/17200/48900 del vigent pressupost corporatiu, per 

tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius 

proposats, d’acord amb la distribució per entitats i imports que  es relacionen a 

continuació: 

 

Entitat Municipi Import 
Núm. oper. 

comptable / pos. 

ADF ALT BERGUEDÀ Bagà ADF Alt Berguedà 2018 14.103,70 1803001764/1 

ADF ALT BERGUEDÀ Cercs ADF Alt Berguedà 2018 16.150,00 1803001764/2 

ADF ALT BERGUEDÀ Fígols ADF Alt Berguedà 2018 10.526,00 1803001764/3 

ADF ALT BERGUEDÀ Gisclareny ADF Alt Berguedà 2018 11.425,18 1803001764/4 

ADF ALT BERGUEDÀ 
Guardiola de Berguedà ADF Alt 
Berguedà 2018 

20.454,95 1803001764/5 

ADF ALT BERGUEDÀ Saldes ADF Alt Berguedà 2018 20.744,02 1803001764/6 

ADF ALT BERGUEDÀ 
St Julià Cerdanyola ADF Alt 
Berguedà 2018 

6.208,25 1803001764/7 

ADF ALT BERGUEDÀ Vallcebre ADF Alt Berguedà 2018 9.518,15 1803001764/8 

ADF ALT FOIX Torrelles de Foix ADF Alt Foix 2018 11.582,40 1803001764/9 

ADF AMICS DEL BOSC BAGES 
ANOIA 

Aguilar de Segarra ADF Amics del 
Bosc 2018 

15.860,25 1803001764/10 

ADF AMICS DEL BOSC BAGES 
ANOIA 

Fonollosa ADF Amics del Bosc 2018 16.933,75 1803001764/11 

ADF AMICS DEL BOSC BAGES 
ANOIA 

Rajadell ADF Amics del Bosc 2018 20.520,00 1803001764/12 

ADF AMICS DEL BOSC BAGES 
ANOIA 

St Mateu Bages ADF Amics del Bosc 
2018 

48.283,75 1803001764/13 

ADF AMICS DEL BOSC BAGES 
ANOIA 

St Pere Sallavinera ADF Amics del 
Bosc 2018 

6.270,00 1803001764/14 

ADF ANOIA Cabrera d'Anoia ADF Anoia 2018 6.506,55 1803001764/15 

ADF ARGENÇOLA Argençola ADF Argençola 2018 16.170,90 1803001764/16 

ADF ARTES, CALDERS I 
MONISTROL 

Artés ADF Artés 2018 5.242,50 1803001764/17 

ADF ARTES, CALDERS I 
MONISTROL 

Calders ADF Calders 2018 13.554,60 1803001764/18 

ADF ARTES, CALDERS I 
MONISTROL 

Monistrol Calders ADF Monistrol de 
Calders 2018 

12.378,50 1803001764/19 

ADF AVINYONET DEL 
PENEDÈS 

Avinyonet ADF Avinyonet del 
Penedès 2018 

19.660,02 1803001764/20 

ADF BAGES ORIENTAL Mura ADF Bages Oriental 2018 13.466,25 1803001764/21 

ADF BAGES ORIENTAL Navarcles ADF Bages Oriental 2018 3.393,00 1803001764/22 

ADF BAGES ORIENTAL 
Pont de Vilomara i Rocafort ADF 
Bages Oriental 2018 

19.731,50 1803001764/23 

ADF BAGES ORIENTAL 
Talamanca ADF Bages Oriental  
2018 

15.537,25 1803001764/24 

ADF BAIX BERGUEDÀ Casserres ADF Baix Berguedà 2018 9.844,38 1803001764/25 

ADF BAIX BERGUEDÀ Gironella ADF Baix Berguedà 2018 1.980,00 1803001764/26 

ADF BAIX BERGUEDÀ La Quar ADF Baix Berguedà 2018 24.409,30 1803001764/29 

ADF BAIX BERGUEDÀ Olvan ADF Baix Berguedà 2018 18.614,80 1803001764/27 

ADF BAIX BERGUEDÀ Puig-Reig ADF Baix Berguedà 2018 22.697,88 1803001764/28 
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Entitat Municipi Import 
Núm. oper. 

comptable / pos. 

ADF BAIX BERGUEDÀ Sagàs ADF Baix Berguedà 2018 21.245,49 1803001764/30 

ADF BAIX BERGUEDÀ 
Sta Maria Merlès ADF Baix 
Berguedà 2018 

23.580,90 1803001764/31 

ADF BELLPRAT Bellprat ADF Bellprat 2018 10.624,23 1803001764/32 

ADF BISAURA Montesquiu ADF Bisaura 2018 1.620,70 1803001764/33 

ADF BISAURA Sora ADF Bisaura 2018 9.750,61 1803001764/36 

ADF BISAURA St Quirze Besora ADF Bisaura 2018 2.004,50 1803001764/34 

ADF BISAURA Sta Maria Besora ADF Bisaura 2018 20.527,60 1803001764/35 

ADF CALONGE DE SEGARRA 
Calonge de Segarra ADF Calonge 
de Segarra 2018 

10.020,70 1803001764/37 

ADF CAPELLADES Capellades ADF Capellades 2018 3.262,77 1803001764/38 

ADF CARME ORPI Carme ADF Carme 2018 4.260,75 1803001764/39 

ADF CARME ORPI Orpí ADF Orpí 2018 5.935,60 1803001764/40 

ADF CASTELLAR DEL VALLÈS 
Castellar del Vallès ADF Castellar 
2018 

17.981,36 1803001764/41 

ADF CASTELLBISBAL Castellbisbal ADF Castellbisbal 2018 14.122,33 1803001764/42 

ADF CASTELLDEFELS Castelldefels ADF Castelldefels 3.169,60 1803001764/43 

ADF CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS 

Castellfollit de Riubregós ADF 
Castellfollit R 2018 

7.169,65 1803001764/44 

ADF CASTELLFOLLIT DEL 
BOIX 

Castellfollit Boix ADF Castellfollit 
Boix 2018 

25.175,00 1803001764/45 

ADF CASTELLOLÍ Castellolí ADF Castellolí 10.766,35 1803001764/46 

ADF CASTELLVÍ DE LA MARCA 
Castellví de la Marca ADF Castellví 
Marca 2018 

5.532,80 1803001764/47 

ADF COLLBATÓ Collbató ADF Collbató 2018 6.465,70 1803001764/48 

ADF CONGOST Balenyà ADF Congost 2018 3.368,51 1803001764/49 

ADF CONGOST Centelles ADF Congost 2018 3.739,95 1803001764/50 

ADF CONGOST 
St Martí de Centelles ADF Congost 
2018 

17.995,00 1803001764/51 

ADF COPONS Copons ADF Copons 2018 6.306,10 1803001764/52 

ADF DEFENSORS DEL BOSC Callús ADF Defensors del Bosc 2018 4.740,50 1803001764/53 

ADF DEFENSORS DEL BOSC 
Castellnou de Bages ADF Defensors 
del Bosc 2018 

14.406,75 1803001764/54 

ADF DEFENSORS DEL BOSC 
Navàs ADF Defensors del Bosc 
2018 

49.140,00 1803001764/55 

ADF DEFENSORS DEL BOSC 
Santpedor ADF Defensors del Bosc 
2018 

4.207,50 1803001764/56 

ADF DEFENSORS DEL BOSC Súria ADF Defensors del Bosc 2018 11.349,00 1803001764/57 

ADF DELS HOSTALETS DE 
PIEROLA 

Hostalets de Pierola ADF Hostalets 
2018 

10.667,55 1803001764/76 

ADF EL BRUC El Bruc ADF Bruc 2018 19.989,33 1803001764/58 

ADF EL CABRERES l'Esquirol ADF El Cabrerès 2018 14.315,08 1803001764/59 

ADF EL CABRERES Manlleu ADF El Cabrerès 2018 2.800,00 1803001764/60 

ADF EL CABRERES Rupit i Pruit ADF El Cabrerès 2018 13.231,60 1803001764/61 

ADF EL CABRERES Tavertet ADF El Cabrerès 2018 11.155,85 1803001764/62 

ADF EL PINYÓ Bigues i Riells ADF El Pinyó 2018 11.400,30 1803001764/63 

ADF EL PINYÓ Gallifa ADF El Pinyó 2018 8.616,50 1803001764/64 

ADF EL PINYÓ St Feliu Codines ADF El Pinyó 2018 5.878,80 1803001764/65 

ADF EL PINYÓ St Llorenç Savall ADF El Pinyó 2018 19.823,18 1803001764/66 

ADF EL ROURE Abrera ADF El Roure 2018 5.509,22 1803001764/67 
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ADF EL ROURE 
St Esteve Sesrovires ADF El Roure 
2018 

4.196,88 1803001764/68 

ADF EL ROURE Ullastrell ADF El Roure 2018 9.065,64 1803001764/69 

ADF ELS CINGLES Castellcir ADF Els Cingles 2018 16.807,40 1803001764/70 

ADF ELS CINGLES Castellterçol ADF Els Cingles 2018 15.190,50 1803001764/71 

ADF ELS CINGLES Collsuspina ADF Els Cingles 2018 4.807,00 1803001764/72 

ADF ELS CINGLES Granera ADF Els Cingles 2018 13.661,00 1803001764/73 

ADF ELS CINGLES Moià ADF Els Cingles 2018 27.366,30 1803001764/74 

ADF ELS CINGLES 
St Quirze Safaja ADF Els Cingles 
2018 

13.436,80 1803001764/75 

ADF ELS PRATS DE REI 
Els Prats del Rei ADF Prats del Rei 
2018 

3.975,75 1803001764/77 

ADF ESPARREGUERA 
Esparreguera ADF Esparreguera 
2018 

9.083,60 1803001764/78 

ADF FOGARS DE LA SELVA 
Fogars de la Selva ADF Fogars de la 
Selva 2018 

15.597,10 1803001764/79 

ADF FONT FREDA Muntanyola ADF Font Freda 2018 19.121,13 1803001764/80 

ADF FONT FREDA 
Sta Eulàlia Riuprimer ADF Font 
Freda 2018 

4.816,88 1803001764/81 

ADF FONT FREDA Tona ADF Font Freda 2018 3.282,30 1803001764/82 

ADF FONT FREDA Vic ADF Font Freda 2018 2.377,20 1803001764/83 

ADF FONT RUBÍ Font-rubí ADF Font-rubí 2018 7.871,70 1803001764/84 

ADF FONT RUBÍ 
Vilobí del Penedès ADF Font-rubí 
2018 

1.783,15 1803001764/85 

ADF FORESTEC Sant Celoni ADF Forestec 2018 28.483,59 1803001764/86 

ADF GALLECS Mollet del Vallès ADF Gallecs 2018 1.919,20 1803001764/87 

ADF GARRAF Canyelles ADF Garraf 2018 5.546,10 1803001764/88 

ADF GARRAF Vilanova i la Geltrú ADF Garraf 2018 12.548,00 1803001764/89 

ADF GAVÀ Gavà ADF Gavà 2018 12.288,80 1803001764/90 

ADF GUALBA Gualba ADF Gualba 2018 8.236,03 1803001764/91 

ADF GURB Gurb ADF Gurb 2018 8.152,20 1803001764/92 

ADF HORTONENCA 
St Llorenç Hortons ADF Hortonenca 
2018 

3.040,00 1803001764/93 

ADF JORBA Jorba ADF Jorba 2018 13.256,30 1803001764/94 

ADF LA LLACUNA La Llacuna ADF La Llacuna 2018 23.926,70 1803001764/95 

ADF LA POBLA CASTELLAR 
Castellar de n'Hug ADF Pobla 
Castellar 2018 

13.946,38 1803001764/96 

ADF LA POBLA CASTELLAR 
La Pobla de Lillet ADF Pobla 
Castellar 2018 

20.763,66 1803001764/97 

ADF LA POBLA DE 
CLARAMUNT 

La Pobla de Claramunt ADF Pobla 
Claramunt 2018 

6.859,95 1803001764/98 

ADF LA SERRALADA 
Montcada i Reixac ADF La Serralada 
2018 

6.390,40 1803001764/99 

ADF LA TORRE DE 
CLARAMUNT 

La Torre de Claramunt ADF Torre 
Claramunt 2018 

3.873,15 1803001764/100 

ADF LA TOSSA 
Sta Margarida Montbui ADF la Tossa 
2018 

7.229,70 1803001764/101 

ADF L'ALZINA Caldes Montbui ADF l'Alzina 2018 21.966,89 1803001764/102 

ADF L'ALZINA Lliçà d'Amunt ADF l'Alzina 2018 4.112,30 1803001764/103 

ADF L'ALZINA Lliçà de Vall ADF l'Alzina 2018 1.439,64 1803001764/104 
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ADF L'ALZINA Sentmenat ADF l'Alzina 2018 13.717,04 1803001764/106 

ADF L'ALZINA 
Sta Eulàlia Ronçana ADF l'Alzina 
2018 

4.982,85 1803001764/105 

ADF LLINARS DEL VALLÈS 
Llinars del Vallès ADF Llinars del 
Vallès 2018 

9.545,40 1803001764/107 

ADF LLUÇANÈS Alpens ADF Lluçanès 2018 6.650,00 1803001764/108 

ADF LLUÇANÈS Lluçà ADF Lluçanès 2018 20.980,75 1803001764/109 

ADF LLUÇANÈS Olost ADF Lluçanès 2018 11.396,20 1803001764/110 

ADF LLUÇANÈS Oristà ADF Lluçanès 2018 21.423,45 1803001764/111 

ADF LLUÇANÈS Perafita ADF Lluçanès 2018 5.084,88 1803001764/112 

ADF LLUÇANÈS 
Prats de Lluçanès ADF Lluçanès 
2018 

7.923,00 1803001764/113 

ADF LLUÇANÈS Sobremunt ADF Lluçanès 2018 8.060,75 1803001764/118 

ADF LLUÇANÈS 
St Agustí Lluçanès ADF Lluçanès 
2018 

4.297,80 1803001764/114 

ADF LLUÇANÈS 
St Bartomeu del Grau ADF Lluçanès 
2018 

11.600,45 1803001764/115 

ADF LLUÇANÈS 
St Boi de Lluçanès ADF Lluçanès 
2018 

6.567,35 1803001764/116 

ADF LLUÇANÈS St Martí d'Albars ADF Lluçanès 2018 4.484,00 1803001764/117 

ADF MARTORELL-ROCA 
DRETA 

Martorell ADF Martorell 2.985,47 1803001764/119 

ADF MASQUEFA Masquefa ADF Masquefa 3.560,40 1803001764/120 

ADF MASSÍS DE L'ORDAL 
Castellví de Rosanes ADF Massís 
Ordal 2018 

7.994,25 1803001764/121 

ADF MASSÍS DE L'ORDAL 
Corbera de Llobregat ADF Massís 
Ordal 2018 

7.039,70 1803001764/122 

ADF MASSÍS DE L'ORDAL Gelida ADF Massís Ordal 2018 11.367,00 1803001764/123 

ADF MASSÍS DE L'ORDAL 
St Andreu de la Barca ADF Massís 
Ordal 2018 

1.872,00 1803001764/124 

ADF MATADEPERA Matadepera ADF Matadepera 13.104,00 1803001764/125 

ADF MEDIONA Mediona ADF Mediona 17.287,15 1803001764/126 

ADF MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

Monistrol Montserrat ADF Monistrol 
Montserrat 

5.448,25 1803001764/127 

ADF MONTESMON Avià ADF Montesmon 2018 7.799,50 1803001764/128 

ADF MONTESMON Capolat ADF Montesmon 2018 14.456,15 1803001764/129 

ADF MONTESMON 
Castellar del Riu ADF Montesmon 
2018 

13.992,08 1803001764/130 

ADF MONTESMON l'Espunyola ADF Montesmon 2018 18.206,22 1803001764/131 

ADF MONTESMON Montclar ADF Montesmon 2018 13.632,63 1803001764/132 

ADF MONTESMON Montmajor ADF Montesmon 2018 30.326,38 1803001764/133 

ADF MONTMANEU Montmaneu ADF Montmaneu 2018 8.643,10 1803001764/134 

ADF MONTSENY CONGOST 
Cànoves i Samalús ADF Montseny 
Congost 2018 

11.578,98 1803001764/136 

ADF MONTSENY CONGOST 
Figaró-Montmany ADF Montseny 
Congost 2018 

8.224,15 1803001764/137 

ADF MONTSENY CONGOST 
Granollers ADF Montseny Congost 
2018 

1.536,96 1803001764/140 

ADF MONTSENY CONGOST 
la Garriga ADF Montseny Congost 
2018 

7.307,03 1803001764/139 
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ADF MONTSENY CONGOST 
l'Ametlla del Vallès ADF Montseny 
Congost 2018 

3.417,84 1803001764/135 

ADF MONTSENY CONGOST 
les Franqueses del Vallès ADF 
Montseny Congost 201 

4.652,82 1803001764/138 

ADF MONTSENY PONENT 
Aiguafreda ADF Montseny Ponent 
2018 

4.069,57 1803001764/144 

ADF MONTSENY PONENT el Brull ADF Montseny Ponent 2018 15.574,56 1803001764/145 

ADF MONTSENY PONENT Seva ADF Montseny Ponent 2018 9.856,25 1803001764/146 

ADF MONTSENY PONENT 
Tagamanent ADF Montseny Ponent 
2018 

23.327,25 1803001764/147 

ADF MONTSENY-MIGJORN 
Campins ADF Montseny Migjorn 
2018 

5.227,48 1803001764/141 

ADF MONTSENY-MIGJORN 
Fogars de Montclús ADF Montseny 
Migjorn 2018 

15.101,87 1803001764/142 

ADF MONTSENY-MIGJORN 
Montseny ADF Montseny Migjorn 
2018 

10.404,40 1803001764/143 

ADF NATURA DEL GARRAF Olivella ADF Natura del Garraf 2018 18.967,70 1803001764/148 

ADF NATURA VIVA Cardona ADF Natura Viva 2018 24.750,00 1803001764/149 

ADF ÒDENA Òdena ADF Òdena 2018 14.104,65 1803001764/150 

ADF OLESA DE BONESVALLS 
Olesa de Bonesvalls ADF Olesa de 
Bonesvalls 2018 

15.275,05 1803001764/151 

ADF OLESA DE MONTSERRAT 
Olesa de Montserrat ADF Olesa de 
Montserrat 2018 

4.795,68 1803001764/152 

ADF PALAU DE PLEGAMANS 
Palau-solità i plegamans ADF Palau-
solità 2018 

2.788,85 1803001764/153 

ADF PALAU DE PLEGAMANS 
Sta Perpètua Mogoda ADF Palau-
solità 2018 

816,8 1803001764/154 

ADF PALLEJA Pallejà ADF Pallejà 2018 3.048,95 1803001764/155 

ADF PIERA Piera ADF Piera 2018 13.710,50 1803001764/156 

ADF PLA DE BAGES Manresa ADF Pla de Bages 2018 6.800,00 1803001764/157 

ADF PLA DE BAGES 
St Fruitós de Bages ADF Pla de 
Bages 2018 

2.691,00 1803001764/158 

ADF PLA DE BAGES 
St Joan Vilatorrada ADF Pla de 
Bages 2018 

3.438,25 1803001764/159 

ADF POLINYÀ Polinyà ADF Polinyà 2018 2.568,15 1803001764/160 

ADF PONTONS Pontons ADF Pontons 2018 16.897,65 1803001764/161 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Calldetenes ADF Portal de les 
Guilleries 2018 

1.639,23 1803001764/162 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Folgueroles ADF Portal de les 
Guilleries 2018 

2.660,00 1803001764/163 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Masies de Roda ADF Portal de les 
Guilleries 2018 

4.922,90 1803001764/164 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

St Julià Vilatorta ADF Portal de les 
Guilleries 18 

6.003,05 1803001764/165 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Sta Eugènia Berga ADF Portal de les 
Guilleries2018 

1.865,80 1803001764/166 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Taradell ADF Portal de les Guilleries 
2018 

7.860,60 1803001764/167 

ADF PORTAL DE LES 
GUILLERIES 

Tavèrnoles ADF Portal de les 
Guilleries 2018 

6.414,40 1803001764/168 
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ADF PROTECTORS DEL BOSC 
Castellbell i el Vilar ADF Protectors 
del Bosc 18 

12.972,25 1803001764/169 

ADF PROTECTORS DEL BOSC 
Castellgalí ADF Protectors del Bosc 
2018 

7.448,00 1803001764/170 

ADF PROTECTORS DEL BOSC 
Marganell ADF Protectors del Bosc 
2018 

5.685,75 1803001764/171 

ADF PROTECTORS DEL BOSC 
St Vicenç Castellet ADF Protectors 
del Bosc 2018 

7.141,50 1803001764/172 

ADF PUIG DE L’ÀLIGA-
CASTELLET 

Castellet i la Gornal ADF Puig de 
l'Àliga 2018 

12.612,11 1803001764/173 

ADF PUIG DE L’ÀLIGA-
CASTELLET 

Sta margarida Monjos ADF Puig de 
l'Àliga 2018 

3.437,94 1803001764/174 

ADF PUIG VICENÇ Begues ADF Puig Vicenç 2018 21.653,10 1803001764/175 

ADF PUIG VICENÇ Cervelló ADF Puig Vicenç 2018 11.236,50 1803001764/176 

ADF PUIG VICENÇ 
Palma de Cervelló ADF Puig Vicenç 
2018 

7.069,42 1803001764/177 

ADF PUIG VICENÇ St Boi Llgat ADF Puig Vicenç 2018 3.860,40 1803001764/178 

ADF PUIG VICENÇ 
St Vicenç Horts ADF Puig Vicenç 
2018 

2.998,51 1803001764/179 

ADF PUIG VICENÇ 
Sta Coloma Cervelló ADF Puig 
Vicenç 2018 

2.376,00 1803001764/180 

ADF PUIG VICENÇ 
Torrelles Llgat ADF Puig Vicenç 
2018 

5.969,56 1803001764/181 

ADF PUIG VICENÇ Vallirana ADF Puig Vicenç 2018 14.972,55 1803001764/182 

ADF PUIGMADRONA-OLORDA 
Molins de Rei ADF Puigmadrona-
Olorda 2018 

6.103,60 1803001764/183 

ADF PUIGMADRONA-OLORDA 
Papiol ADF Puigmadrona-Olorda 
2018 

3.628,05 1803001764/184 

ADF PUJALT-SANT MARTI DE 
SESGUEIOLES 

Pujalt ADF Pujalt Sant Martí 
Sesgueioles 2018 

10.888,61 1803001764/185 

ADF PUJALT-SANT MARTI DE 
SESGUEIOLES 

St Martí Sesgueioles ADF Pujalt 
Sant Marti Sesgueioles 18 

1.311,00 1803001764/186 

ADF QUERCUS Avinyó ADF Quercus 2018 26.461,30 1803001764/187 

ADF QUERCUS Estany ADF Quercus 2018 4.883,00 1803001764/188 

ADF QUERCUS St Feliu Sasserra ADF Quercus 2018 12.193,25 1803001764/189 

ADF QUERCUS Sta Maria d'Oló ADF Quercus 2018 30.640,35 1803001764/190 

ADF QUINTINENCA 
St Pere Riudebitlles ADF 
Quintinenca 2018 

1.976,00 1803001764/191 

ADF QUINTINENCA 
St Quintí de Mediona ADF 
Quintinenca 2018 

3.896,90 1803001764/192 

ADF ROSSEND MONTANÉ 
Olèrdola ADF Rossend Montané 
2018 

8.951,51 1803001764/193 

ADF SABADELL Sabadell ADF Sabadell 2018 8.288,80 1803001764/194 

ADF ST. CUGAT DEL VALLÈS 
St Cugat Vallès ADF St Cugat Vallès 
2018 

13.529,68 1803001764/195 

ADF ST. ESTEVE DE 
PALAUTORDERA 

St Esteve Palautordera ADF St 
Esteve P. 2018 

4.822,20 1803001764/196 

ADF ST. FELIU DE LLOBREGAT 
St Feliu Llobregat ADF St Feliu 
Llobregat 2018 

2.813,60 1803001764/197 

ADF ST. MARTI DE TOUS 
St Martí de Tous ADF St Martí de 
Tous 2018 

12.637,85 1803001764/198 
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ADF ST. MARTI SARROCA 
Pacs del Penedès ADF Sant Martí 
Sarroca 2018 

1.560,38 1803001764/199 

ADF ST. MARTI SARROCA 
St Martí Sarroca  ADF Sant Martí 
Sarroca 2018 

6.296,60 1803001764/200 

ADF ST. PERE DE RIBES 
St Pere de Ribes ADF St Pere de 
Ribes 2018 

13.533,60 1803001764/201 

ADF ST. PERE DE VILAMAJOR 
Cardedeu ADF St Pere Cardedeu St 
Antoni V. 2018 

2.069,24 1803001764/202 

ADF ST. PERE DE VILAMAJOR 
St Antoni Vilamajor ADF St Pere 
Cardedeu St Antoni V. 2018 

2.735,10 1803001764/203 

ADF ST. PERE DE VILAMAJOR 
St Pere Vilamajor ADF St Pere 
Cardedeu St Antoni V. 2018 

12.691,91 1803001764/204 

ADF ST. QUIRZE DEL VALLÈS 
St Quirze Vallès ADF Sant Quirze 
Vallès 2018 

5.594,80 1803001764/205 

ADF ST. RAMON DE ST. 
CLIMENT 

St Climent Llobregat ADF Sant 
Ramon 2018 

5.401,70 1803001764/206 

ADF ST. RAMON DE ST. 
CLIMENT 

Viladecans ADF Sant Ramon 2018 3.080,00 1803001764/207 

ADF ST. SADURNÍ 
St Sadurní Anoia ADF St Sadurní 
d'Anoia 2018 

2.380,00 1803001764/208 

ADF ST. SADURNÍ 
D'OSORMORT 

St Sadurní d'Osormort ADF St 
Sadurní d'Osormort 18 

11.233,75 1803001764/209 

ADF ST. SALVADOR DE 
GUARDIOLA 

St Salvador Guardiola ADF St 
Salvador Guardiola 18 

22.743,00 1803001764/210 

ADF STA. MARIA DE MIRALLES 
Sta Maria Miralles ADF Sta Maria 
Miralles 2018 

15.714,90 1803001764/211 

ADF STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

Sta Maria Palautordera ADF Sta 
Maria P. 2018 

4.406,40 1803001764/212 

ADF SERRA DE RUBIO Rubió ADF Serra de Rubió 2018 20.352,80 1803001764/213 

ADF SITGES Sitges ADF Sitges 2018 24.106,96 1803001764/214 

ADF SOBREPUNY Berga ADF Sobrepuny 2018 6.295,53 1803001764/215 

ADF SOBREPUNY Borredà ADF Sobrepuny 2018 15.925,14 1803001764/216 

ADF SOBREPUNY 
Castell de l'Areny ADF Sobrepuny 
2018 

10.966,80 1803001764/217 

ADF SOBREPUNY 
La Nou de Berguedà ADF 
Sobrepuny 2018 

17.453,09 1803001764/218 

ADF SOBREPUNY 
St Jaume Frontanyà ADF Sobrepuny 
2018 

11.667,95 1803001764/219 

ADF SOBREPUNY Vilada ADF Sobrepuny 2018 14.271,85 1803001764/220 

ADF SUBIRATS Subirats ADF Subirats 2018 14.850,44 1803001764/221 

ADF TERRASSA Terrassa ADF Terrassa 2018 19.718,40 1803001764/222 

ADF TORDERA Tordera ADF Tordera 2018 31.066,06 1803001764/223 

ADF TORRELAVIT Torrelavit ADF Torrelavit 2018 4.009,00 1803001764/224 

ADF TRES BRANQUES Balsareny ADF Tres Branques 2018 23.408,00 1803001764/225 

ADF TRES BRANQUES Gaià ADF Tres Branques 2018 19.403,75 1803001764/226 

ADF TRES BRANQUES Sallent ADF Tres Branques 2018 23.456,70 1803001764/227 

ADF VACARISSES-RELLINARS 
Rellinars ADF Vacarisses-Rellinars 
2018 

24.895,62 1803001764/228 

ADF VACARISSES-RELLINARS 
Vacarisses ADF Vacarisses-
Rellinars 2018 

21.185,10 1803001764/229 
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ADF VALLBONA D'ANOIA 
Vallbona d'Anoia ADF Vallbona 
d'Anoia 2018 

1.945,60 1803001764/230 

ADF VALLGORGUINA Vallgorguina ADF Vallgorguina 2018 17.913,20 1803001764/231 

ADF VALLGORGUINA 
Vilalba Sasserra ADF Vilalba 
Sasserra 2018 

4.693,00 1803001764/232 

ADF VECIANA Veciana ADF Veciana 2018 12.570,40 1803001764/233 

ADF VILADECAVALLS 
Viladecavalls ADF Viladecavalls 
2018 

8.604,90 1803001764/234 

ADF VILANOVA DE SAU 
Vilanova de Sau ADF Vilanova de 
Sau 2018 

21.907,00 1803001764/235 

ADF VILANOVA DEL CAMÍ 
Vilanova del Camí ADF Vilanova del 
Camí 2018 

2.813,50 1803001764/236 

ADF VIVER I SERRATEIX 
Viver i Serrateix ADF Viver i 
Serrateix 2018 

30.480,75 1803001764/237 

ADF VOL-GES 
Masies de Voltregà ADF Vol Ges 
2018 

3.615,23 1803001764/238 

ADF VOL-GES Orís ADF Vol Ges 2018 7.772,43 1803001764/239 

ADF VOL-GES 
Sant Pere de Torrelló ADF Vol Ges 
2018 

17.695,18 1803001764/240 

ADF VOL-GES St Vicenç Torelló ADF Vol Ges 2018 2.546,00 1803001764/241 

ADF VOL-GES 
Sta Cecilia de Voltregà ADF Vol Ges 
2018 

3.211,42 1803001764/242 

ADF VOL-GES Torelló ADF Vol Ges 2018 1.700,00 1803001764/243 

 

Quart. Notificar a les entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció 

d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2018, el present acord, pel seu coneixement i als 

efectes escaients.” 
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30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria 
d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a l’aprovació 
i execució del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels 
incendis de l’estiu 2017”, amb efectes des de l’1 de març de 2018.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 

 
“Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va 
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als 
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, 
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès 
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del 
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació. 
 
La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està 
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2018. 
 
Vist que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major 
intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com els incendis, les ventades, les 
nevades o les plagues. 
 
Atès que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i 
més encara si les finques són de reduïdes dimensions. 
 
Vist que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la província 
de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la gestió forestal, per tal de 
prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la 
conservació de la biodiversitat i dinamitzar el sector econòmic forestal. 
 
Vist que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos 
mediterranis, els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del 
que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, abans que comencin els 
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processos de regeneració natural, cal restaurar la zona cremada amb la gestió de la 
tallada de la fusta cremada, tractament de la fusta no comercial, realització d’accions 
orientades a fixar el sòl per minimitzar l’erosió i així  afavorir la persistència de les masses 
forestals. 
 
Atès que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i el Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist que un dels objectius del Pla Marc és el de garantir la permanència i estabilitat dels 
boscos davant pertorbacions i el manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes 
forestals. 
 
Atès que a l’estiu de 2017 hi van haver una sèrie d’incendis forestals que van afectar 
parcialment la superfície forestal d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria d’Oló, 
municipis participants del Conveni de col·laboració esmentat anteriorment.     
 
Vist que per tal de complir amb l’objectiu del Pla Marc citat anteriorment s’hi emmarca el 
de gestionar l’execució d’un Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats per 
incendis forestals a través de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d'Incendis forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) 
desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de suport als municipis en matèria de gestió 
forestal per a la restauració de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la 
prevenció d'incendis forestals. 
 
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de 
Plans forestals i en l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Atès que els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, en virtut de les competències que 
estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 
d’abril en els articles: 66.3,c), d), f) i n); i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 
d’abril en els seus articles 25.2, f) i 36.1, b), considerant que no poden ser aliens a la 
situació de la superfície forestal dels seus termes municipals, tenen el propòsit de donar 
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suport, en la mesura que els hi permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a les 
iniciatives territorials. 
 
Vist que les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense 
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal 
promoure la gestió forestal a les finques dels seus associats. 
 
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, considera de gran 
interès establir un Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de 
l’estiu de 2017 per a la gestió de la tallada de la fusta cremada, tractament de la fusta no 
comercial, realització d’accions orientades a fixar el sòl per minimitzar l’erosió i així  
afavorir la persistència de les masses forestals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, un 
Pla d’actuació per a la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu de 2017, 
amb l'objectiu de concretar els treballs a realitzar, establir la metodologia de treball, 
calcular els rendiments i costos dels mateixos, i servir d'accions demostratives de les 
actuacions necessàries a realitzar en zones similars. 
 
Vist que aquest Pla s'anirà executant d'acord amb les previsions pressupostàries dels 
òrgans participants en aquest conveni i de la voluntat dels propietaris públics i privats a 
participar-hi. 
 
Vist que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que 
la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni 
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona per assolir els objectius previstos, d’acord amb el 
que estableix l’esmentat conveni, concedirà a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès la quantia màxima de tres cents seixanta-cinc mil Euros 
(365.000,00 €). 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
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L’OTPMIFDA ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders i 
Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per 
l’aprovació i execució del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels 
incendis de l’estiu 2017”, amb efectes des de l’1 de març de 2018, que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’ARTÉS, AVINYÓ, CALDERS I 
SANTA MARIA D’OLÓ I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS GAVARRESA-
MOIANÈS PER L’APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL “PLA D’ACTUACIÓ PER LA 
RESTAURACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PELS INCENDIS DE L’ESTIU 2017” 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel 
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016). 
 
AJUNTAMENT D’ARTÉS, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Ernest Clotet Berenguer, assistit 
per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Montserrat Bach Pujol. 
 
AJUNTAMENT D’AVINYÓ, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Eudald Vilaseca Font, assistit 
per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Marina Casacuberta Guix. 
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AJUNTAMENT DE CALDERS, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Eduard Sánchez Campoy, 
assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Blanca Álvarez Viñals. 
 
AJUNTAMENT DE L’ESTANY, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Salvador Tresserra Purti, 
assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Judit Torrentsgeneros Criado. 
 
AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Dionís Guiteras Rubio, assistit pel 
secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Miquel Colom Canal. 
 
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS, representat per l’alcaldessa, l’Il·lma. Sílvia 
Sánchez Castejón, assistida pel secretari-interventor de la Corporació, el Sr. Joan Bofarull 
Farguell. 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA, representat per l’alcalde, l’Il·lm. Joan Ramon 
Soler Obradors, assistit per la secretària-interventora de la Corporació, la Sra. Marisa Borrós 
Gómez. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS, representada pel 
seu president, el Sr. Just Serra Coma, en nom i representació d'aquesta entitat. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 

d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major 
intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com els incendis, les ventades, les 
nevades o les plagues. 

 
II. Que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i més 

encara si les finques són de reduïdes dimensions. 
 
III. Que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la província de 

Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la gestió forestal, per tal de 
prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la 
conservació de la biodiversitat i dinamitzar el sector econòmic forestal. 

 
IV. Que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos mediterranis, 

els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que formen 
part els municipis, i que, quan es produeixen, abans que comencin els processos de 
regeneració natural, cal restaurar la zona cremada amb la gestió de la tallada de la fusta 
cremada, tractament de la fusta no comercial, realització d’accions orientades a fixar el 
sòl per minimitzar l’erosió i així  afavorir la persistència de les masses forestals. 

 
V. Que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el 

Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i el Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
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VI. Que un dels objectius del Pla Marc és el de garantir la permanència i estabilitat dels 
boscos davant pertorbacions i el manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes 
forestals. 

 
VII. Que a l’estiu de 2017 hi van haver una sèrie d’incendis forestals que van afectar 

parcialment la superfície forestal d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria d’Oló, 
municipis participants del Conveni de col·laboració esmentat en l’apartat V.     

 
VIII. Que per tal de complir amb l’objectiu citat en l’apartat VI s’hi emmarca el de  gestionar 

l’execució d’un Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats per incendis 
forestals a través de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès.  

 
IX. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
X. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d'Incendis forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) 
desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de suport als municipis en matèria de gestió 
forestal per a la restauració de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la 
prevenció d'incendis forestals. 

 
XI. Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de Plans 

forestals i en l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de 
la demarcació de Barcelona. 

 
XII. Que els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, 

Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, en virtut de les competències que estableix el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els 
articles: 66.3,c), d), f) i n); i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els 
seus articles 25.2, f) i 36.1, b), considerant que no poden ser aliens a la situació de la 
superfície forestal dels seus termes municipals, tenen el propòsit de donar suport, en la 
mesura que els hi permetin els seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives 
territorials. 

 
XIII. Que les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat 

jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense 
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal 
promoure la gestió forestal a les finques dels seus associats. 

 
XIV. Que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, considera de gran interès 

establir un Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu 
de 2017 per a la gestió de la tallada de la fusta cremada, tractament de la fusta no 
comercial, realització d’accions orientades a fixar el sòl per minimitzar l’erosió i així  
afavorir la persistència de les masses forestals. 

 
XV. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, un Pla 

d’actuació per a la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu de 2017, 
amb l'objectiu de concretar els treballs a realitzar, establir la metodologia de treball, 
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calcular els rendiments i costos dels mateixos, i servir d'accions demostratives de les 
actuacions necessàries a realitzar en zones similars. 

 
XVI. Que aquest Pla s'anirà executant d'acord amb les previsions pressupostàries dels 

òrgans participants en aquest conveni i de la voluntat dels propietaris públics i privats 
a participar-hi. 

 
XVII. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts 
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que 
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 

 
XVIII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 

Per tot això, les tres parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte i àmbit del conveni 
 
L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre els Ajuntaments 
d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa 
Maria d’Oló (en endavant Ajuntaments), l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès (en endavant l'APF), i la Diputació de Barcelona, per a l'execució del Pla d’actuació 
per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017 (en endavant Pla), com 
annex 1 al present conveni. 
 
Segon.- Contingut del Pla 
 
El Pla és el document tècnic que defineix les actuacions de restauració forestal de les zones 
cremades que cal realitzar a l'àmbit de treball dels municipis signants del conveni, els 
objectius de cadascuna d'aquestes actuacions, i els mètodes que han de seguir-se per 
aconseguir aquests objectius. Concretament conté: 
 

 La descripció de les zones potencials de l'àmbit de treball. 

 La justificació i els objectius del Pla. 

 La propietat i cabuda administrativa. 

 L’àmbit normatiu.  

 La descripció de les actuacions necessàries a realitzar en termes de restauració (treballs 
forestals, actuacions contra l’erosió, xarxa viària, control de plagues, restauració i 
recuperació del paisatge i del patrimoni agrari i cultural, comunicació i senyalització) 

 Els mètodes de treball que es realitzaran en cada una de les actuacions. 

 Termini d’execució. 

 El suport tècnic complementari que es realitzarà per a valorar l'assoliment dels objectius 
del Pla. 

 Pressupost estimat d’execució per contracta.  
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Tercer.- Gestió i execució del Pla 
 
La gestió i execució del Pla correspondrà a l’APF, i es realitzarà amb el suport tècnic de la 
resta d’entitats signants del conveni i el suport tècnic i econòmic de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el pacte sisè d'aquest conveni. No podran acollir-se a aquest Pla els 
terrenys classificats com urbans en el planejament. 
 
El Pla s'executarà durant l’any 2018 i 2019. Les actuacions a executar s’estableixen dins el 
Pla com a annex 1 al present conveni, i es defineixen els municipis a on es localitzen 
aquestes accions. Màxim el 15 de febrer de l’any següent, s'emetrà una acta de la Comissió 
de seguiment per concretar on s'han localitzat les actuacions seleccionades, determinant-ne 
la propietat, el codi de la parcel·la cadastral on s'ha intervingut, la superfície treballada i el 
cost de les actuacions. 
 
Quart.- Gestió del Pla 
 
La gestió del Pla correspon a l’APF, amb el suport tècnic de la Comissió de seguiment i el 
suport tècnic i econòmic de les institucions signants del present conveni. 
 
L’APF executarà els treballs previstos al Pla, prèvia signatura d'un contracte privat amb 
cada un dels seus associats interessats. 
 
Cinquè.- Finançament de les actuacions del Pla 
 
Les actuacions del Pla es finançaran amb les aportacions dels signants del conveni, en la 
forma i quanties que s'especifiquin d'acord amb la disponibilitat pressupostària de l'any en 
curs, i segons les actuacions establertes en aquest Pla. A aquestes quanties podran sumar-
se ajuts d'altres entitats públiques o privades. 
 
El Pla s’executarà en dues fases: la primera durant el 2018 i la segona durant el 2019. Les 
actuacions del Pla finançades per la Diputació de Barcelona s’executaran íntegrament 
durant la primera fase i màxim fins a 10 de desembre de 2018. Les actuacions del Pla 
finançades per l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès a partir del retorn de 
la fusta cremada extreta, s’executaran durant la primera i segona fase, màxim fins a 30 de 
novembre de 2019. Les actuacions de la segona fase es contemplaran en el programa 
anual ordinari 2019 de l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès, en el marc 
del conveni de col·laboració aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 26 d’abril de 
2012. 
 
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, a: 
 
 Posar a disposició del Pla, durant la seva execució, un tècnic enginyer forestal i si 

s’escau un capatàs forestal de l'OTPMIFDA per la direcció del Pla i seguiment dels 
treballs forestals a realitzar, que tindran el suport tècnic d’un enginyer forestal contractat 
per l’Associació de propietaris forestals Gavarresa-Moianès tal i com es contempla en el 
mateix Pla. 
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 Facilitar els inventaris, la cartografia i tota la informació que disposa que pugui ser 
d'utilitat per a I ‘execució del Pla. 

 Participar en la Comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 
convoquin. 

 Participar en l’elaboració de la planificació de les actuacions descrites en el Pla, que es 
proposin en el si de la Comissió de seguiment, prevista en el pacte novè. 

 Aportar part del cost econòmic per a I‘execució del Pla, tal i com s'indica al pacte onzè 
d'aquest conveni, relatiu a l’import del conveni. Aquesta aportació serà lliurada a l’APF 
d'acord amb el pacte dotzè del present conveni. 

 Recolzar a l’APF davant d'altres administracions i institucions per facilitar l'execució de 
les actuacions del Pla. 

 Assessorar i donar informació actualitzada a l'associació sobre el sector forestal per 
facilitar tot tipus de contractació. 

 Posar a disposició la pòlissa de responsabilitat civil, contractada per la Diputació de 
Barcelona, i que dóna cobertura a les Associacions de Propietaris Forestals. 

 
Setè.- Compromisos dels Ajuntaments 

 
Els Ajuntaments signants del conveni es comprometen, en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques, a: 

 
 Facilitar a l’APF tota la informació sobre el planejament municipal que incideixi en la 

superfície forestal del municipi. 
 Participar en la Comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es 

convoquin. 
 Participar en la planificació de les actuacions, que es definiran i es proposaran en el si de 

la Comissió de seguiment, prevista al pacte novè. 
 Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal relacionats amb l'execució 

dels treballs inclosos en el Pla. 
 Divulgar el Pla de l'Associació entre els propietaris forestals del municipi. 
 Atendre qualsevol petició i/o reclamació des de la propietat privada o altres Ens aliens al 

conveni. 
 
Vuitè.- Compromisos específics de L’APF 
 
L’APF es compromet, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques, a: 
 
 Gestionar el Pla amb els suports que s'especifiquen en el present conveni, incloent la 

realització del procediment d'adjudicació i contractació dels treballs a una empresa 
forestal. 

 Participar en planificació de l’execució de les actuacions, que es definiran i es 
proposaran en el sí de la Comissió de seguiment, prevista al pacte novè. 

 Planificar i gestionar les actuacions del Pla en la forma especificada en el present 
conveni. 

 Signar amb cadascun dels seus associats, als que es realitzarà treballs derivats del Pla, 
un contracte privat amb les característiques i continguts iguals al que s'adjunta al Pla. 

 Signar amb les empreses forestals a qui encarregui els treballs silvícoles un contracte 
privat acompanyat d'un plec de condicions per la correcta execució dels treballs 
adjudicats d'acord amb les actuacions del Pla. 
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 Obtenir de la Generalitat de Catalunya i de les administracions públiques que 
corresponguin els permisos necessaris per a l'execució del Pla. 

 
Novè.- Comissió de seguiment 
 
La Comissió de seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpretació del present 
conveni, la seva execució, la proposta, definició i qui definirà les actuacions a executar del 
Pla, i la proposta de modificacions del propi conveni. 
 
Objecte: la Comissió té per objecte: 
 

 Informar i estar informada de l’estat de l’execució del Pla i de la planificació de les 
actuacions. 

 Acordar els treballs a realitzar durant la vigència del conveni, d'acord amb el Pla. 

 Realitzar el seguiment de l’execució de les actuacions del Pla. 

 Aixecar acta al final de cada anualitat per concretar les actuacions realitzades del Pla. 

 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució de les actuacions del Pla 
per a fer propostes de millora. 

 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest conveni. 

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents: 
 

 Un representant de cadascun dels Ajuntaments signants del conveni. 

 El President de l’APF (o persona en qui delegui) i un o més representants de la Junta 

 Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, que actuarà de Secretari de la 
Comissió. 

 
Funcionament: La Comissió de seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres, 
les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la 
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres per 
establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les 
següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 
 

 Conèixer l’estat d’execució del pla. 

 Determinar, si procedeix, els treballs a executar del Pla durant l’any en curs, és a dir, 
decidir quines actuacions i com s’executen. 

 Fer el seguiment del planejament. 

 Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri l’execució i la 
justificació del Pla. 

 Proposar modificacions per millorar el contingut del pla. 
 
En qualsevol cas, tots els acords de la Comissió de Seguiment, s’hauran de prendre per 
unanimitat, tenint en compte un vot per a la Diputació, un vot per a l’APF i un vot per als 
representants dels Ajuntaments. 
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Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona designat com a secretari de la mateixa, i redactarà l'acta de la 
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s'acordi impulsar. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de 
tres dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari, un altre el 
representant de l’APF i el tercer, un dels representants municipals. 
 
Desè.- Desenvolupament del conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres: 
 

 La Comissió de seguiment establirà i acordarà els treballs a executar durant l’any en 
curs, d'acord amb l'objectiu bàsic d'aquest conveni: actuacions de restauració i millora 
forestal de zones afectades pels incendis. La proposta final, per a l’any en curs, de les 
obres acordades i valorades per la Comissió, es redactarà en una acta o document 
similar, per tal que quedi constància de l’acord. 

 Les obres s’executaran segons les determinacions del Pla. 

 El llistat de les obres aprovades i executades es farà constar, per a l’any 2018, en un 
informe final que aprovarà la Comissió de seguiment com a màxim el 15 de febrer del 
2019, i en ell s’especificarà l’import de les inversions i a on s’han destinat (finques, 
municipis). Per al 2019, al final de l’anualitat es redactarà un altre informe, tal i com 
marca el programa anual ordinari de l’Associació, amb la definició de les actuacions 
realitzades, finques a on s’hagi invertit i imports.  

 
Onzè.- Import del conveni 
 
Per tal d'assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
concedirà a l’APF la quantitat màxima de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL EUROS 
(365.000,00 €) per al Pla d’actuació, imputable a l’aplicació pressupostària 
G/50405/17200/48905 de l’any 2018 supeditada a l’aprovació de la modificació de crèdit 
amb número de proposta 7403. 
 
Dotzè.- Pagament i forma de justificació 
 
La justificació de les actuacions detallades en el Pla, que per a l’any 2018, s’adjunta com 
annex 1 al present conveni, es realitzarà mitjançant una relació valorada de les despeses 
relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, previ informe favorable del 
tècnic de l’Associació amb el vistiplau del cap de la Secció de Restauració i Millora Forestal 
que verifiqui que s’han acomplert els objectius de col·laboració previstos, així com 
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, i una relació valorada del 
President de l’APF, de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a 
terme, així com dels ingressos percebuts per les mateixes activitats. 
 
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de 
la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties 
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estipulades en el present conveni i els imports efectivament justificats. Aquesta Associació 
al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es. 
 
En relació a cada declaració valorada, es pagarà: 
 

- Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat econòmica, fet 
que no permet la deducció de l’IVA. 

 
- Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat 

econòmica i, per tant, l’APF, en no ser consumidor final, es pot deduir l’IVA. 

 
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins el 10 de 
desembre de 2018. 
 
Tretzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni estendrà la seva vigència des de data d’1 de març de 2018 fins al 10 de 
desembre de l’any 2019. 
 
Catorzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni 
caldrà tenir present que les Entitats signatàries, com a responsables dels seus respectius 
fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció 
de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò 
relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers.  
 
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiaries tindran a disposició de la 
Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta 
en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa.  
 
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni seran incloses 
al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions institucionals i 
administratives entre els signataris del present conveni, i al fitxer “Gestió econòmica” amb la 
finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, 
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general 
(http://www.diba.cat/web/registre/).  
 
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les 
dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.  
 
La Diputació com a directora del Pla tractarà les dades identificatives dels propietaris 
forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants legals, com a 
encarregada del tractament, amb la única finalitat de garantir la realització de les tasques 
necessàries per a la correcta gestió de l’objecte del present conveni, i amb total sotmetiment 
(incloent-hi el seu personal) a la normativa de protecció de dades, en especial la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
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Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de 
forma específica, a les condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni. 
 
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat 

que compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les dades. 
 
c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal 

d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals, llevat de serveis 
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis serveis de la Diputació.  

 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 

tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 

d’aquest encàrrec. 
 
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen 

als seus treballadors afectats. 
 
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que 

estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions 
següents: 

 
 Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 

aplicables. 
 
  Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del 

present conveni, un cop finalitzat aquest.  
 
Quinzè.- Principi de responsabilització 
 
Tots els ajuts econòmics que facilitin la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments 
s'entendran atorgats per a la gestió conjunta del Pla. Per tant, quan els plans finançats amb 
aquests ajuts no aconsegueixin els seus propòsits per alteracions imputables a la Propietat, 
l’APF exigirà a la Propietat el retorn de les inversions que hagin facilitat les institucions 
públiques, amb una reducció acumulable del 6,6% anual de tota la inversió, a partir de la seva 
execució. 
 
A aquest efecte, l'Associació establirà, amb els seus socis que es beneficiïn d'aquests tipus 
d'ajuts, els contractes corresponents en els que figuraran les condicions i les conseqüències 
econòmiques d’aquests incompliments. 
 
L’APAF retornarà a les institucions públiques l’import d’aquestes inversions, amb la reducció 
acumulable del 6,6% anual, una vegada la Propietat hagi liquidat aquest import a l’APAF. 
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Setzè.- Modificacions del conveni 
 

Durant la vigència del conveni aquest pot modificar-se, requerint I‘aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com dels Ajuntaments i l’APF. 
 

Dissetè.- Causes de resolució del Conveni  
 

Són causes de resolució del present conveni: 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui 
a la/les part/s complidora/es.  

d) La decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 
l’altra part. 

e) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
f) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 

Divuitè.- Marc normatiu del present Conveni 
 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

Dinovè.- Jurisdicció competent 
 

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d'aquest conveni, la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 

ANNEX 1 AL CONVENI 

 
“Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017” (adjunt al 
dictamen) 
 

Segon.- APROVAR el “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels 
incendis de l’estiu 2017” als municipis d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria d’Oló, 
que s’adjunta com a annex al present dictamen. 
 
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat conveni pel seu import total de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL 
EUROS (365.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48905 de l’any 2018 
supeditada a l’aprovació de la modificació de crèdit amb número de proposta 7403. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, pel seu coneixement i als 
efectes escaients. 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva, així com l’acceptació de les renuncies i la revocació dels 
ajuts econòmics no justificats referents al “Programa complementari de suport a 
la inversió local”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 1405 de data 22 de 

febrer de 2018, es va aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del 
Programa complementari de suport a la inversió local als ens locals que restaven 
com a pendents de presentar justificació total o parcial: 

 
Ens local NIF Import 

concedit € 
Import 
pendent 
justificar  € 

Codi XGL 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 126.693,09 126.693,09 16/X/231287 

Aj. Begues P0802000J 50.214,77           0,11 16/X/231286 

Aj. Canovelles P0804000H  67.901,46   67.901,46 16/X/231268 

Aj. Cànoves i Samalús P0804100F 29.901,97   29.901,97 16/X/231267 

Aj. Canyelles P0804200D 30.072,25           0,79 16/X/231266 

Aj. Castellet i la Gornal P0805700B 33.620,98           0,94 16/X/231251 

Aj. Castellterçol P0806300J 28.956,65   28.956,65 16/X/231245 

Aj. Collbató P0806800I 31.405,45            0,02 16/X/231238 

Aj. Fígols P0807900F 19.952,53   19.952,53 16/X/231230 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 48.571,26   48.571,26 16/X/231148 

Aj. Quar, La P0817600J 22.973,80   22.973,80 16/X/231204 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 83.316,29   83.316,29 16/X/231088 

Aj. Sant Quirze Safaja P0823900F 20.942,42   20.942,42 16/X/231087 

Aj. Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 20.534,45   20.534,45 16/X/231085 

Aj. Tordera P0828400B 95.640,65         55,18 16/X/231045 

Aj. Vallirana P0829600F  69.204,52   69.204,52 16/X/231036 

 
2. Atès que una vegada finalitzat el tràmit d’audiència els ens locals que es relacionen 

a continuació han presentat justificació de despeses, cal procedir als pagaments 
següents: 

 
Ens local NIF Import 

concedit € 
Import  
justificat € 

Codi XGL 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 126.693,09 126.693,09 16/X/231287 

Aj. Begues P0802000J 50.214,77           0,11 16/X/231286 
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Ens local NIF Import 
concedit € 

Import  
justificat € 

Codi XGL 

Aj. Canovelles P0804000H  67.901,46   67.901,46 16/X/231268 

Aj. Castellterçol P0806300J 28.956,65   28.947,24 16/X/231245 

Aj. Fígols P0807900F 19.952,53   19.952,53 16/X/231230 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 48.571,26   48.563,53 16/X/231148 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 83.316,29   83.316,29 16/X/231088 

Aj. Sant Quirze Safaja P0823900F 20.942,42   20.942,42 16/X/231087 

Aj. Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 20.534,45     9.359,25 16/X/231085 

 
3. Atès que han presentat renúncia els següents ens locals: 
 

Ens local NIF Import 
concedit € 

Import 
renuncia 

Codi XGL 

Arenys de Mar P0800600I 65.771,93 1.095,81 16/X/231300 

Argençola P0800800E 26.528,65 213,22 16/X/231298 

Badia del Vallès P0831200A 57.570,72 4.443,58 16/X/231291 

Castellterçol P0806300J 28.956,65 9,41 16/X/231245 

Dosrius P0807400G 41.874,70 94,21 16/X/231232 

Esparreguera P0807500D 95.121,11 22,49 16/X/231010 

Espunyola, L’ P0807700J 22.740,79 581,62 16/X/231196 

Fogars de Monclús P0808000D 24.952,99 982,16 16/X/231228 

Lliçà de Vall P0810700E 35.963,61 124,99 16/X/231191 

Malla P0811000I 14.599,08 46,97 16/X/231187 

Montgat P0812500G 51.228,98 2,47 16/X/231169 

Montseny P0813600D 20.069,14 11.825,99 16/X/231164 

Premià de Dalt P0823000E 48.571,26 7,73 16/X/231148 

Ripollet P0817900D 142.513,05 1.035,37 16/X/231141 

Sant Just Desvern P0821900H 70.823,70 824,41 16/X/231105 

Sant Llorenç Savall P0822100D 32.078,72 0,11 16/X/231103 

Sant Martí Sarroca P0822700A 32.617,82 2.618,05 16/X/231099 

Sant Mateu Bages P0822900G 46.589,22 1.958,02 16/X/231097 

Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 20.534,45 11.175,20 16/X/231085 

Santa Maria de Miralles P0825700H 18.829,05 0,01 16/X/231067 

Sitges P0827000A 123.611,72 16.758,11 16/X/231059 

Teià P0828100H 34.051,49 110,99 16/X/231049 

Torrelavit P0828700E 22.812,95 36,68 16/X/231043 

 
4. Atès que no s’ha incorporat el crèdit al pressupost de l’any 2018 i que escau 

habilitar-lo amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/76262 del vigent 
pressupost. 

 
5. Tal i com es va advertir al punt tercer de la part resolutiva del decret de la 

presidència de data 22 de febrer de 2018, transcorregut el període d’audiència 
s’aprovarà la liquidació definitiva i, per tant, es procedirà a la revocació dels imports 
no justificats. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 18.2. del règim del Programa estableix que transcorregut el termini 

d’audiència, s’ha de procedir a la revocació dels imports no justificats. 
 
2. Vist els apartats 7.2. a) i 7.1. b) 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). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidenta 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva i procedir a la revocació dels ajuts 
econòmics del Programa complementari de suport a la inversió local que l’ens local no 
ha presentat justificació: 
 

Ens local NIF Import 
concedit € 

Import  a 
revocar € 

Codi XGL 

Cànoves i Samalús P0804100F 29.901,97  29.901,97 16/X/231267 

Canyelles P0804200D 30.072,25           0,79 16/X/231266 

Castellet i la Gornal P0805700B 33.620,98           0,94 16/X/231251 

Collbató P0806800I 31.405,45           0,02 16/X/231238 

Quar, La P0817600J   22.973,80   22.973,80 16/X/231204 

Tordera P0828400B   95.640,65          55,18 16/X/231045 

Vallirana P0829600F 69.204,52   69.204,52 16/X/231036 

 
Segon. ACCEPTAR les renúncies presentades pels ens locals: 
 

Ens local NIF Import 
concedit € 

Import 
renuncia 

Codi XGL 

Arenys de Mar P0800600I 65.771,93 1.095,81 16/X/231300 

Argençola P0800800E 26.528,65 213,22 16/X/231298 

Badia del Vallès P0831200A 57.570,72 4.443,58 16/X/231291 

Castellterçol P0806300J 28.956,65 9,41 16/X/231245 

Dosrius P0807400G 41.874,70 94,21 16/X/231232 

Esparreguera P0807500D 95.121,11 22,49 16/X/231010 

Espunyola, L’ P0807700J 22.740,79 581,62 16/X/231196 

Fogars de Monclús P0808000D 24.952,99 982,16 16/X/231228 

Lliçà de Vall P0810700E 35.963,61 124,99 16/X/231191 

Malla P0811000I 14.599,08 46,97 16/X/231187 

Montgat P0812500G 51.228,98 2,47 16/X/231169 

Montseny P0813600D 20.069,14 11.825,99 16/X/231164 
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Ens local NIF Import 
concedit € 

Import 
renuncia 

Codi XGL 

Premià de Dalt P0823000E 48.571,26 7,73 16/X/231148 

Ripollet P0817900D 142.513,05 1.035,37 16/X/231141 

Sant Just Desvern P0821900H 70.823,70 824,41 16/X/231105 

Sant Llorenç Savall P0822100D 32.078,72 0,11 16/X/231103 

Sant Martí Sarroca P0822700A 32.617,82 2.618,05 16/X/231099 

Sant Mateu Bages P0822900G 46.589,22 1.958,02 16/X/231097 

Sant Sadurní d’Osormort P0824100B 20.534,45 11.175,20 16/X/231085 

Santa Maria de Miralles P0825700H 18.829,05 0,01 16/X/231067 

Sitges P0827000A 123.611,72 16.758,11 16/X/231059 

Teià P0828100H 34.051,49 110,99 16/X/231049 

Torrelavit P0828700E 22.812,95 36,68 16/X/231043 

 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de quatre-cents cinc mil sis-cents 
setanta-cinc euros amb noranta-dos cèntims / 405.675,92 € per poder gestionar els 
ajuts que es relacionen a continuació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50200/15000/76262 del vigent pressupost. 
 
Ens local NIF Import 

concedit € 
Import  
justificat € 

Codi XGL Operació 
comptable 

Aj. Barberà del 
Vallès 

P0825200I 126.693,09 126.693,09 16/X/231287 1803001795/1 

Aj. Begues P0802000J 50.214,77 0,11 16/X/231286 1803001795/2 

Aj. Canovelles P0804000H 67.901,46 67.901,46 16/X/231268 1803001795/3 

Aj. Castellterçol P0806300J 28.956,65 28.947,24 16/X/231245 1803001795/4 

Aj. Fígols P0807900F 19.952,53 19.952,53 16/X/231230 1803001795/5 

Aj. Premià de Dalt P0823000E 48.571,26 48.563,53 16/X/231148 1803001795/6 

Aj. Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 83.316,29 83.316,29 16/X/231088 1803001795/7 

Aj. Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 20.942,42 20.942,42 16/X/231087 1803001795/8 

Aj. Sant Sadurní  
d’Osormort 

P0824100B 20.534,45 9.359,25 16/X/231085 1803001795/9 

 
Quart.  NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reajustament de les anualitats pressupostàries de l’expedient relatiu a la 
contractació de la gestió dels equipaments de l’àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor, al parc del Montnegre i el Corredor, 
per un import de 30.987,13 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
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aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist l’expedient de contractació de gestió del servei públic, sota la modalitat de 
concert, subjecte a regulació harmonitzada, tramitat per procediment obert i l’adjudicat  
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, relatiu a la gestió dels 
equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el Solell del 
Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de manteniment 
dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure 
adreçades al públic visitant del Parc, que va ser aprovat per acord de la Junta de 
Govern en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 
2017 (núm. registre 477/17), es va adjudicar l’expedient relatiu a la gestió dels 
equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i el Campament Juvenil el Solell del 
Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-hi a terme tasques de manteniment 
dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, educació ambiental i lleure 
adreçades al públic visitant del Parc al Sr. XXX, amb NIF XXX, per un import de cent 
cinquanta-sis mil dos-cents quaranta-cinc euros (156.245,00 €), més trenta-dos mil 
vuit-cents onze euros amb quaranta-cinc cèntims (32.811,45 €), en concepte del 21% 
d’IVA, d’acord amb la seva oferta econòmica. 
 
Vist l’article 96 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i tal com recull la Base 
d’execució del Pressupost 37.2), quan per retard en el començament de l’execució del 
contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació, suspensions 
autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d’interès públic 
degudament justificada, es produeixi un desajustament entre les anualitats establertes 
en el plec de clàusules administratives particulars i, les necessitats reials en l’ordre 
econòmic, l’òrgan de contractació ha d’acordar el reajustament d’anualitats pertinent. 
 
Atès que l’inici del contracte estava previst per l’1 de gener de 2017 i que es va  
formalitzar amb data de 8 de novembre de 2017, data en que s’inicien els efectes 
d’aquesta contractació, caldria reajustar les anualitats pressupostàries establertes en 
l’acord d’adjudicació de data 5 d’octubre de 2017 (núm. registre 477/17), per adequar 
els imports a les necessitats reals de l’execució del contracte, amb el següent detall: 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI IMPORT 

G/504/172/227 2022 30.987,13 

 
Vistos els apartats 3.1.a) i 3.1.c) 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.- Aprovar el reajustament de les anualitats pressupostàries establertes en 
l’acord d’adjudicació de data 5 d’octubre de 2017 (núm. registre 477/17), de l’expedient 
relatiu a la contractació de la gestió dels equipaments de l’Àrea d’Esplai del Corredor i 
el Campament Juvenil el Solell del Corredor al Parc del Montnegre i el Corredor, i dur-
hi a terme tasques de manteniment dels equipaments i d’atenció, acollida, informació, 
educació ambiental i lleure adreçades al públic visitant del Parc, per adequar els 
imports a les necessitats reals de l’execució del contracte, amb el següent detall: 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI IMPORT 

G/504/172/227 2022 30.987,13 

 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat per al seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’autorització i disposició de la despesa, per import de 546,85 €, amb la finalitat 
de fer front al pagament pendent de la subvenció atorgada a favor de 
“l’Associació Madcross”, amb objecte de finançar l'actuació "Saltant barreres: 
com evitar el bulling amb la necessària perspectiva de gènere i diversitat sexual 
(LGTBI)”.- 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 anteriorment. Mitjançant aquest acord es 
va concedir a l’Associació MADCROSS una subvenció per import de 1.093,69€ per 
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finançar l’actuació “Saltant barreres: com evitar el bulling amb la necessària 
perspectiva de gènere i diversitat sexual (LGTBI)”.  

 
3. En data 11 d’octubre de 2016, la Diputació de Barcelona va abonar a l’Associació 

MADCROSS la quantitat de 546,84€, en concepte de bestreta del 50% de l’import 
de la subvenció esmentada al paràgraf anterior (reconeixement d’obligació núm. 
1604037186). 

 
4. L’Associació MADCROSS, amb NIF G66714627, va presentar, en data 7 de març 

de 2017, la justificació de la referida subvenció.  
 
5. Una vegada revisada la mateixa i mitjançant requeriment d’esmena, de data 25 de 

maig de 2017, es va demanar a l’entitat l’esmena de diversos errors i omissions. 
 
6. En data 20 de juny de 2017 i dins del termini atorgat per esmenar les errades o 

omissions, aquesta entitat va presentar una nova justificació, núm. de registre 
1700025671. Una vegada revisada, es va demanar a l’entitat novament l’esmena de 
diversos errors i omissions. 

 
7. Finalment, l’entitat va esmenar els errors i omissions i, mitjançant informe de la cap 

de la Secció de Projectes i Programes, adscrita a l’Oficina de les Dones i LGTBI, de 
29 de març d’enguany, es considera procedent el pagament de l’import pendent de 
la subvenció. 

 
8. D’altra banda, la disposició de despesa (AD núm. 1603002590/186) es va imputar a 

l’exercici pressupostari 2016 i, per tant, aquest crèdit no es pot incorporar al 
pressupost 2018. 

 
Fonaments de dret 
 
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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de CINC-CENTS QUARANTA-SIS 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (546,85€) a favor de l’Associació 
MADCROSS, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900 del 
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pressupost vigent, per fer front al pagament pendent de la subvenció atorgada a 
l’esmentada entitat per finançar l’actuació “Saltant barreres: com evitar el bulling amb 
la necessària perspectiva de gènere i diversitat sexual (LGTBI)”, en base a les raons 
adduïdes a la part expositiva d’aquesta resolució.  
 
Segon. NOTIFICAR aquests acords a l’interessat.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l'any 2018.- Fou retirat a petició del servei gestor.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Dilluns passat, hi havia 
programada una reunió de valoració de la vaga de l‘Organisme de Recaptació i Gestió 
Tributària que, finalment, no es va realitzar i no sabem si hi ha hagut una altra 
convocatòria o es va ajornar sine die perquè hi va haver la Comissió d’Hisenda. 
Gràcies. 
 
La senyora Conesa diu: Gràcies. Senyor Garcia Cañizares, té la paraula. 
 
I el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), diu:  Sí. Té raó, senyor Duran. Estava 
prevista, una agenda la setmana passada, que va saltar pels aires, pels motius que ja 
coneixen, i hi ha la voluntat de tornar a reordenar l’agenda. Jo crec que està dintre de 
la mateixa... En tot cas, el que estem fent és reordenar l’agenda. Jo crec que, dins de 
la setmana entrant, serà possible. Segurament, serà dijous vinent, però li dic “pel que 
sembla”. Ara estem intent col·locar-ho. També, informar que els sindicats, 
concretament Comissions Obreres, estan fent, entre ahir i avui, les seves assemblees i 
semblaria que el document que hem posat damunt la taula és un document que 
s’aprova per les assemblees però, això, ho sabrem millor, més certament. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
 
 
 
 
 


